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   إن الحديث عن »المتخيلL’imaginaire « باعتباره س��ببًا لتش��كل المرويات وتزايدها 
وانشطارها -كما يزعم العقانيون المعاصرون – رغم كونه من مباحث »األنرتوبولوجيا«)1)؛ 
ق��د يب��دو إقحامًا لغير ذي صل��ة، غير أن الناظ��ر يف كتابات أعيان التيار العق��اين المعاصر – 
بمختلف اتجاهاهتم - يلحظ أنَّ فريقًا منهم نس��َب نش��وء الروايات النبوية وتزايد عددها بعد 
منتص��ف الق��رن الثاين الهجري إل��ى صناعة »خيال ال��رواة«، أو »المخّيل��ة الجماعية لألجيال 
اإلس��المية« يف عص��ور التدوين؛ فيكون »المتخيل اإلس��امي=الديني« هب��ذا االعتبار – لدى 
هذه التيارات - من أس��باب تش��ّكل النص النبوي وظهوره، نافين أن يكون مصدره هو النبي 
صلى اهلل عليه وسلم نفسه، ويفسرون العدد الهائل من األحاديث التي اشتملت عليه دواوين 
الس��نة بكونه إفرازًا للاَّوعي الجمعي ألجياٍل من الرواة، وترجمًة  لَِتَمثُّل المس��لمين األوائل 
ل�»المقّدس« وتصورهم إزاءه، وليس نقاً صادقًا موثوقًا لما قاله النبي صلى اهلل عليه وسلم 

ه. أو فعله أو أقرَّ
 ونح��اول يف هذه البحث أن ندرس هذه النظرية من كتابات منظِّريها والمتحمس��ين لها، 
ونناقش��ها على ضوء القواعد العلمية والش��واهد التاريخية والدالئل العقلية من خال الخطة 

اآلتية:
المبحث األول: مفهوم المتخّيل.

المطلب األول: يف اللغة.
المطلب الثاين: يف االصطالح الفلسفي.

المطلب الثالث: يف االصطالح األنتروبولوجي.
المطلب الرابع: المتخّيل الديني=اإلسالمي: 

المبحث الثاين: نظرية المتخيل اإلسالمي – عرٌض للحجج وتفصيل للبراهين-.
المبحث الثالث: نقد عام للنظرية.

)1)  أنرتوبولوجيا Anthropology: )علم اإلنسان(، أو علم اإلنسان من حيث هو كائن طبيعي واجتماعي وحضاري.  
ينظر: المعجم الفلسفي، معجم اللغة الغربية، ص24.
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المطلب األول: منشأ النظرية.
المطلب الثاين: إخضاع النص النبوي لنظريات علم النفس.

المطلب الثالث: المتخّيل ونظرية نشوء الحديث.
المبحث الرابع: نماذج ألحاديث زعم العقالنيون أنها ظهرت بفعل المتخّيل.

المطلب األول: محمد أركون ومرويات الكاللة.
المطل��ب الثاين: المتخّي��ل يف حديث بدء الوحي )دراس��ة لموقف بسام الجمل وهش��ام 

جعّيط(.
أوالً: بسام الجمل ودعوى تناقض الحديث.

ثانيًا: هشام جعّيط ودعوى تناقض الحديث ومعارضته للقرآن.
وقد سلكت يف إعداد هذه الورقة البحثية مناهج ثاثة:  

المنهج االستقرائي: بتتبع نصوص خصوم السنة النبوية من العقانيين، يف التأسيس لهذه   .1
النظري��ة، وأيضًا يف تتبع مواردهم ومرجعياهتم من كام المستش��رقين والكتاب الغربيين 

ونصوصهم.
المنهج التحليلي: حاولت م��ن خاله تفكيك هذه النصوص مربزًا حجج القوم وأدلتهم   .2

التي عليها بنوا نظريتهم.
المنه��ج النقدي: بعرض »نظرية المتخيل الديني« على قواطع العلم، وش��واهد التاريخ،   .3
ودالالت العق��ل، وإبراز زيفها وبطاهنا، وإثبات صحة نس��بة الس��نة إل��ى مصدرها وهو 
الرس��ول صل��ى اهلل عليه وس��لم، وبي��ان أهنا ليس��ت نتاج��ًا للمخيلة الجماعي��ة لألجيال 

اإلسامية األولى.
   وجدي��ر بالتنويه - أواًل- أنَّ نقّرر بأن المجاالت والمواضيع التي كان للمتخيل الديني 
أثر يف اخرتاع وتشكيل نصوصها - حسب أصحاب هذه النظريه - مرتبطة - غالبًا - بالغيبيات 
وم��ا ال يدركه العقل كأحاديث الجنة والنار، والربزخ والقيامة، وأش��راط الس��اعة، وأحاديث 

المعجزات، وكذا الروايات التي ورد فيها ذكر المائكة والجن والشياطين.
   وإليض��اح ه��ذه العاق��ة ال بأس من نق��ل نصِّ ألحد أهم المتحمس��ين له��ذه الفكرة، 
حين يقرر بأنه )أس��ندت إلى الرس��ول عش��رات اآلالف، بل قل مئات اآلالف من األحاديث 
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حوهت��ا مجاميع الحديث من صحاح وس��نن ومس��انيد، تدور على عّدة أغ��راض منها الكام 
على صور الفردوس والجحيم على غرار ما تش��ّف عنه الكتب التالية ضمن تلك المجاميع: 
صفة القيامة )الصور...الش��فاعة...الصراط...أواين الحوض(، صفة الجنّة )شجرة الجنّة...
أب��واب الجنّة...ثمار أه��ل الجنّة...(، صفة جهنّم. وهذه العّينات ه��ي من األبواب المتواترة 
والمتكّررة يف مصنّفات الحديث النبوي وش��روحها، ويظهر أّن العلماء المسلمين استخدموا 
ع��ددًا3 من األحادي��ث يف هذا الغرض لوضع مؤّلف��ات برّمتها تندرج يف أدبّي��ات القيامة، من 
نحو »حادي األرواح إلى باد األفراح« البن قّيم الجوزّية، و»التخويف من النار« البن رجب 
الحنبلي، و»الدرر الحسان يف البعث ونعيم الجنان« لجال الدين السيوطي، و»دقائق األخبار 

يف ذكر الجنّة والنار« للقاضي أحمد()1).
   وس��يأيت مزيد تفصيل حول هذه الدعوى يف ثنايا هذا المبحث، لكن قبل ذلك نرى من 

الازم بيان مفهوم »المتخّيل« يف اللغة، ويف الوضع الفلسفي واالجتماعي.

* * *

)1)  المتخيل اإلسامي بحث يف المرجعيات، بسام الجمل .
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املبحث الأول
 مفهوم املتخّيل

املطلب الأول: يف اللغة:
   يدور معنى التخيل يف اللغة على »التشّبه«:

   ق��ال ابن فارس:)الخ��اء والياء والام أصٌل واحد يدلُّ عل��ى حركة يف تلون؛ فمن ذلك 
الخيال، وهو الشخص. وأصله ما يتخّيله اإلنسان يف منامه؛ ألنه يتشبه ويتلّون ... يقال: يشبه 

أن يكون كذا يخّيل إلي أنه كذا()1(.
   وقال الخليل: )وَتَخيََّل إليَّ أي: ُشبَِّه()2).

 )وَتَخيََّل إليه أنَُّه كذا، أي: َتَش��بََّه()3)، و)تخيَّلْت: اش��تبهْت()4)، و)كل شيء اشتبه عليك 
فهو مخيل()5).

املطلب الثاين: يف ال�صطالح الفل�صفي:
   نحاول هنا الوقوف على دالالت مصطلح »التخّيل« يف مجاله الفلسفي. 

   يص��ف أب��و نصر الفارابي الق��وة المتخّيلة بأهنا )حاكمة على المحسوس��ات ومتحكمة 
فيه��ا، وذلك أهنا تفرد بعضها على بعض، وترك��ب بعضها على بعض تركيبات مختلفة، يتفق 

يف بعضها أن تكون موافقة لما حس، ويف بعضها أن تكون مخالفة للمحسوس(6.
   ويقول التهانوي يف معجمه: )التخّيل عند الحكماء هو إدراك الحّس المش��رتك الصور 

... ويعرف أيضا بحركة النفس يف المحسوسات بواسطة المتصّرفة)7«)8). 

)1)  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 353/2. 
)2)  العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، 305/4. 

)3)  معجم ديوان األدب، إسحاق بن إبراهيم الفارابي، ت: أحمد مختار عمر، 458/3. وانظر أيضا: الزاهر يف معاين 
كلمات الناس، أبو بكر األنباري، ت: حاتم صالح الضامن، 515/1.

)4)  هتذيب اللغة، األزهري، 567/7
)5)  المصدر نفسه، 564/7. 

)6)  آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداهتا، أبو نصر الفارابي، ص50.
)7)  يريد التهانوي بمصطلح »المتصرفة« تلك القوة التي يف الدماغ والتي من شأهنا تركيب الصور والمعاين وتفصيلها 

والتصرف فيها واخرتاع أشياء ال حقيقة لها. انظر: كشاف اصطاحات الفنون، التهانوي، 1441/2. 
)8)  كشاف اصطاحات الفنون، التهانوي، 400-399/1. 
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   وباعتبار »التخيل« مرتبة من مراتب اإلدراك يأيت ثانيًا بعد »اإلحس��اس«، وقبل كل من 
»الوه��م« و»التعّق��ل«، وإذا عرف بأّن »اإلحس��اس«- مثاً- هو: )إدراك الش��يء الموجود يف 
الم��اّدة الحاضرة عند المدرك؛ مكنوفة هبي��آت مخصوصة من األين والكيف والكم والوضع 
وغيرها()1)؛ فيكون »التخّيل« - حسب التهانوي دائمًا -: )هو إدراك الشيء مع تلك الهيئات 
المذك��ورة يف حال غيبته بعد حضوره، أي ال يش��رتط فيه حضور الم��ادة بل االكتناف بالعوار 

وكون المدرك جزئيًا()2).     
   ويف المعج��م الفلس��في: )Imagination( التخّي��ل تألي��ف صور ذهني��ة تحاكي ظواهر 
الطبيع��ة، وإن ل��م تعرب عن ش��يء حقيقي موج��ود، والمخيلة قوة تتصرف يف الص��ور الذهنية 

والتحليل والزيادة والنقص()3). 
   )فالتخيل إذن قوة مصورة، أو قوة ممثلة، تريك صور األش��ياء الغائبة؛ فيتخيل لك أهنا 

حاضرة، وتسمى هذه القوة بالمصورة()4).
   واخت��ار بعضه��م تعريف��ًا للتخيل عبَّ��ر عنه بكون��ه )تأليف صور ذهني��ة تحاكي ظواهر 

الطبيعة وإن لم تعرب عن شيء حقيقي موجود()5).
   )ويق��ع التميي��ز عادة بي��ن التخّيل التمثيلي الذي يس��تحضر صورة ش��يء ماض نعرفه، 
والتخّي��ل المبدع الذي يتمث��ل التأليف بين الصور المتأتية عن التجربة الحس��ية تأليفًا طريفًا 

مبدعًا، مثلمًا يف األدب والفن والعلوم عمومًا()6).
   وعموم��ًا يمك��ن أن نخلص إلى تعريٍف جام��ٍع ل�»التخّيل« يف العرف الفلس��في بكونه 
قوة ذهنية تصّور أش��ياء تحاكي ظواهر الطبيعة، وإن لم يكن لتلك األش��ياء المتخّيلة وجود يف 

الواقع. 

)1)  المرجع نفسه، ص111. 
)2)  المرجع نفسه، ص111. 

)3)  المعجم الفلسفي، إعداد: مجمع اللغة العربية، ص42-41. 
)4)  المعجم الفلسفي، جميل صليبا، 261/1. 

)5)  المرجع نفسه، 262/1. وانظر أيضًا: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جال الدين سعيد، ص415. 
)6)  معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جال الدين السعيد، ص415. 
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املطلب الثالث: يف ال�صطالح الأنرتوبولوجي: 
يص��ف أرك��ون المتخّيل بأن��ه دال على )بنية متكامل��ة تدخل يف الرتكيبة النفس��ية الفردية 
والجماعي��ة عل��ى الس��واء، ويتيح لنا أن نفه��م اآلليات العميق��ة لكيفية اش��تغال المجتمعات 

البشرية وحركيتها()1).
   ويعرفه بسام الجمل بكونه: »جملة المنتجات السيميائّية، الّلغوّية أو غير الّلغوّية، التي 
يصطنعها اإلنس��ان الديني يف عاقته مع المف��ارق والمطلق أو المحايث من أجل اإلجابة عن 

أسئلة البدايات والدنيوّيات واألخروّيات بعضها أو جميعها«)2).
  املطلب الرابع: املتخّيل الديني الإ�صالمي:

 يعّرفه بعض الباحثين بكونه )ما يعكس اآلفاق الذهنية لألجيال اإلسامية األولى، وتعرب 
عن تمثلها لكل ما هو خارق للعادة مما له عاقة بالعجيب والغريب وعالم األسطورة()3). 

   ويف نس��بتهم النص��وص الحديثي��ة لصناع��ة المتخّي��ل اإلس��امي؛ ال يري��د العقانيون 
المعاص��رون بالمتخيل هنا تلك األداة القادرة )على تمّثل األش��ياء واس��تخاص داللة منها(
)4)، إنم��ا يريدون المعنى المرادف للوهم والاواقع واألس��طورة)5)، يريدون »عالم األذهان« 

المقاب��ل لعالم »األعي��ان«، ويلخصون العاقة بين األول والثاين يف كوهنا )تتأس��س يف الوعي 
المعريف الاش��عوري العربي اإلس��امي على أولوية الذهني الس��معي الخربي، على الذهني 
العين��ي )الصفايت(. وعلى هذا فإن المعول عليه هو األول، وهو مناط معرفة العالم من خال 
قي��اس الذهني العيني على الذهني الس��معي، أي قياس عالم الش��هادة عل��ى عالم الغيب، أو 

)1)  اإلسام والتاريخ والحداثة، محمد أركون، ص18. 
)2)  المتخي��ل اإلس��امي بحث يف المرجعيات، بس��ام الجمل، مقال منش��ور يف موقع »مؤمنون با ح��دود» بتاريخ: 

2014/01/20م.  
)3)  أسباب النزول، بسام الجمل، ص383. 

)4)  حس��ب بس��ام الجمل فقد كان هذا هو مفهوم مصطلح »المتخيل«= l’imagination يف القرن الثاين عشر للمياد، 
غير أن هذا المفهوم سيتطور إلى نقيضه؛ إذ سيصبح دااًل على الاواقع واألوهام. انظر: أسباب النزول، الجمل، 

.Les Avatars de l imaginaire، jean deschamps :ص376. وانظر إحالته إلى
)5)  يعرف »باسكال«  Pascal»المخيلة« )بأهنا الجزء المخجل يف اإلنسان، إهنا سيدة الخطإ والبطان، ومما يزيد يف 
لؤمها أهنا ال تظهر دائما على حقيقتها(. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جال الدين سعيد، ص416.
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قياس الشاهد على الغائب يف اللغة الفقهية ()1).
   ويمكننا أن نصيغ تعريفًا للمتخيل اإلس��امي باعتباره سببًا لتشكل الحديث النبوي- 
مج��اراًة ألصح��اب النظري��ة ال أكثر- بأن��ه: تأليف صور ذهني��ة تحاكي الواق��ع وال يكون لها 
وج��ود حقيقي، ويأيت اس��تجابة لآلف��اق الذهنية لألجيال اإلس��امية األولى، وُتْب��ِرُز تفاصيَل 
التصّور اإلس��امي للغيبي��ات والمعجزات ولكل ما هو مصادم للعق��ل مناقض للحس، مثل 
صفة الجنة والنار، وصور المائكة والجن والشياطين، وبعض األخبار المتعّلقة ببدء الوحي 
وأشراط الساعة ... وغيرها؛ فتكون األخبار المنسوبة إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم الواردة 
يف هذه األب��واب اخرتاعًا واختاقًا من مجموع الرواة؛ أماه عليهم تصّورهم وتمّثلهم لهذه 

األشياء، ال النقل الصادق لما قاله عليه الصاة والسام أو فعله أو أقره.
   

* * *

)1)  سدنة هياكل الوهم، عبد الرزاق عيد، ص42. 
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املبحث الثاين
 نظرية املتخيل االإ�سالمي – عر�ٌص للحجج وتف�سيل للرباهني-

   تبّي��َن مم��ا مضى يف المطلب األخير أن المتخّيل اإلس��امي – عنَد منّظريه - هو تأليف 
صور ذهنية تحاكي الواقع وال يكون لها وجود حقيقي، ويأيت استجابة لآلفاق الذهنية لألجيال 
اإلس��امية األول��ى، وُتْب��ِرُز تفاصيَل التصّور اإلس��امي للغيبيات والمعج��زات ولكل ما هو 
مص��ادم للعقل مناقض للحس، مثل صفة الجنة والنار، وصور المائكة والجن والش��ياطين، 
وبع��ض األخب��ار المتعّلقة ببدء الوحي ... وغيرها؛ فتكون األخبار المنس��وبة إلى النبي صلى 
اهلل عليه وس��لم ال��واردة يف هذه األبواب اخرتاعًا واختاقًا من مجم��وع الرواة؛ أماه عليهم 

تصّورهم وتمّثلهم لهذه األشياء، ال النقل الصادق لما قاله عليه الصاة والسام.
   يقول بس��ام الجمل: )لقد أس��ندت إلى الرسول عشرات اآلالف، بل قل مئات اآلالف 
من األحاديث حوهتا مجاميع الحديث من صحاح وس��نن ومس��انيد، تدور على عّدة أغراض 
منه��ا ال��كام على ص��ور الفردوس والجحي��م على غرار ما تش��ّف عنه الكت��ب التالية ضمن 
تلك المجامي��ع: صفة القيامة )الصور...الش��فاعة...الصراط...أواين الحوض(، صفة الجنّة 
)ش��جرة الجنّة...أب��واب الجنّة...ثمار أهل الجنّ��ة...(، صفة جهنّم. وه��ذه العّينات هي من 
األب��واب المتواترة والمتك��ّررة يف مصنّفات الحديث النبوي وش��روحها، ويظه��ر أّن العلماء 
المس��لمين اس��تخدموا عددًا من األحادي��ث يف هذا الغرض لوضع مؤّلف��ات برّمتها تندرج يف 
أدبّي��ات القيامة، من نحو »حادي األرواح إلى ب��اد األفراح« البن قّيم الجوزّية، و»التخويف 
م��ن النار« البن رج��ب الحنبلي، و»الدرر الحس��ان يف البع��ث ونعيم الجن��ان« لجال الدين 

السيوطي، و»دقائق األخبار يف ذكر الجنّة والنار« للقاضي أحمد ()1).
   وال يمك��ن حص��ُر مرجعيات المتخّيل اإلس��امي - عند منّظري��ه -؛ وإن زعَم بعضهم 
أهنا ال تخرج عن الثقافات العربية قبل اإلس��ام، وك��ذا الموروثات الدينية الوثنية، ونصوص 
التوراة واإلنجيل، بل إننا بالكاد نستطيع ضبط مجاالتِه؛ إذ هي تتسع أحيانًا لتشمَل األحاديث 
   l’imaginaireالواردة يف أس��باب الن��زول، والتي أكد بعضه��م ب�أهنا) تندرج يف باب المتخي��ل

)1)  المتخيل اإلسامي بحث يف المرجعيات، بسام الجمل. 
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مبحثًا من مباحث األنرتوبولوجيا الرمزية تحديدًا()1). 
    وأركون نفسه يقول:)ناحظ تحويل اآليات التشريعية إلى سرد قصصي بواسطة تطور 
أدبيات أس��باب الن��زول يفرض نوعًا من التأطير الخيالي لآلي��ات القرآنية التي تختزل عندئذ 

إلى نوع من الحرفية الزائدة عن الحد()2).
   ويص��ف كتب أس��باب الن��زول بأهنا )ككت��ب قصص األنبياء المنتش��رة ل��دى القصاص 
الشعبيين تعيد بث الخارق للطبيعة والعجيب المدهش الخاب داخل خطاب تشريعي مقطوع 
من سياقه األسطوري األصلي، ومفصول عن مقصده األولي التاريخي والحيزي المكاين()3).

   ويقرر يف بعض كتبه بأن )أن نموذج المدينة األكرب ما هو إال من اخرتاع المتخيل الجماعي 
ألجيال متتالية من المؤمنين الذين أس��قطوا على الزمان والمكان التدش��ينين للدولة اإلس��امية 

)622-632م(، الحضارة المتنمذجة والمثالية للسلطة العادلة والمقدسة والشرعية ))4).
   ويش��طط أرك��ون فيدع��ي أن التزايد -  المزعوم - لألحادي��ث يف القرون األولى راجع 
أساس��ًا إلى اخرتاع نصوص تجس��د تمثل المس��لمين لشخصية نبيهم وتس��تجيب لتقديسهم 
ل��ه، حيث يقول: )ونحن نج��د معاداًل لهذه الفكرة يف تعلق المس��لمين بمث��ال أخاقي أعلى 
ال يمكن تجاوزه، هذا المثال الذي كان قد تجس��د يف ش��خصية النبي صلى اهلل عليه وسلم أو 
صحابت��ه وم��ن المعلوم أن األحاديث النبوية ما انفكت تتزايد وتنتش��ر طيل��ة القرون الهجرية 
الثاث��ة األول��ى، وهي تعرب عن مجم��ل القيم األخاقي��ة الدينية المعظم��ة والمبجلة من قبل 
مختل��ف الفئ��ات االجتماعية يف أوضاعها الحياتي��ة المتنوعة، كما أهنا مس��قطة على النماذج 

المثالية المقدسة للسلف الصالح()5).
   ويف هذا الس��ياق حاول بعض العقانيين دراسة المتخيل يف الروايات التفسيرية، بزعم 
أن اله��دف هو )اإلحاطة بخصائص التفكير والمخيال يف الثقافة العربية اإلس��امية يف جانب 
من جوانبها المسكوت عنها( وقرر أن )عالم العجيب والغريب ليس يف هناية األمر شيئًا آخر 

)1)  أسباب النزول، بسام الجمل، 375. وينظر  كتاب »العجيب والغريب يف كتب التفسير، لوحيد السعفي. 
)2)  من االجتهاد إلى نقد العقل، محمد أركون، ص80. 

)3)  المرجع نفسه، ص81. 
)4)  أين هو الفكر اإلسامي المعاصر، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، ص175. 

)5)  المرجع السابق، ص185. 
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ٍر للمخلوقات والموجودات، وإدراك للمحسوس��ات، وتطلع إلى الغيب تأيت كلها  غي��ر تَصوُّ
مص��ورة تصوي��رًا فنيًا يف قصص مختلفة، منه��ا، الخيالي ومنها الميثي ومنها الديني، تس��اهم 
جميعًا بقسطها يف تقديم الفكر ومظاهر تطوره ورسم مامح المخيال وعناصره الفاعلة()1).
 وإبرازًا لتعدد مجاالت المتخيّل الديني كصانع للروايات يقرر هشام جعيط: بأن أحداث 
السيرة النبوية )تقارب الحقيقة ولو على وجه الخيال يف نسجها لحياة متماسكة معقولة للنبي، 

بالرغم من التناقضات()2)؛ أي أهنا -ببساطة- تمّثٌل لخيال الرواة حول حياة نبيهم. 
   وي��رى محمد حمزة بأن )الحديث النبوي يف هناية األمر تمّثٌل لما اس��توعبه المحدثون 
فيم��ا بع��د، أو كما فهموه، ففيه جانب كبي��ر من ذات الراوي وثقافته ووعي��ه، فنقل التاريخ ال 

يعكس التاريخ كواقع وأحداث()3).
   ورغم إقرار عبد المجيد الشريف بأن )المحدثين بذلوا جهودًا ال تنكر يف التثبت من مدى 
صحة األحاديث التي بلغتهم حسبما توفر لهم من وسائل معرفية، إال أهنم لم يكونوا ]حسبه[ 
واعين كل الوعي بأن ما دونوه إنما هو تمثٌُّل )Resprésentation( معيَّن للس��نة، وليس الس��نة 
ذاهتا، وهو تمثل فيه ما فيه من التأثر بالثقافة المحيطة، وكيفية المخيلة الجماعية وذاكرة الرواة 

طيلة عقود عديدة من الزمن ()4).
   ويقول الش��ريف أيضًا: )عملية الجمع والتصني��ف والتدوين يف حّد ذاهتا عملية اختيار. 
واالختي��ار معن��اه االحتفاظ بأش��ياء وإقصاء أخ��رى، وال يتصّور ذلك إال بنق��د متن الحديث 
نق��ًدا ضمنًيا بالوس��ائل العقلّي��ة، ولو ذهب يف ظّن المحّدث أّنه ال ينقد س��وى الس��ند، معدال 
أو مجّرًحا .فما احتفظ به هو ما كان يعكس التمّثل الس��ائد لش��خص الرس��ول يف فرتة متأخرة 
ع��ن زم��ن الوحي وطرأت فيها تحّوالت جذرية إلى حّد ما، مثلما يعكس إس��قاًطا للقيم التي 

شاعت يف أوساط المحّدثين دون سواهم من العلماء( )5) .

)1)  العجيب والغريب يف كتب تفسير القرآن، وحيد السعفي، دار األوائل – دمشق، 2006م، ص34. 
)2)  تاريخي��ة الدع��وة المحمدي��ة يف مكة، هش��ام جعيط، ص152، وقد دلن��ي على هذا النقل كت��اب الدكتور فخري 

عيسى )الحداثة وموقفها من السنة النبوية(، ص139. 
)3)  الحديث النبوي ومكانته يف الفكر اإلسامي، محمد حمزة، ص245-244.

)4)  لبنات، عبد المجيد الشريف، ص154.
)5)  المرجع نفسه، ص181. 
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   يذكرن��ا كام الش��ريف هذا بما س��بقه إليه أس��تاذه أركون حي��ن قرر أن إضفاء القداس��ة على 
مروياٍت وأحاديَث بفعل التكرار المدرس��ي والورع الجماعي هو السبب يف تفشي هذه المرويات 

وكثرهتا، وأن أول خطوة يف مسار التوثيق الصارم للسنة يكمن يف استبعاد كل ما هو »الهويت«)1). 
   وهذا »عبد الرزاق عيد» يزعم أن قصة اإلسراء والمعراج: )هو نتاج تأليف جماعي، كان 
يعاد إنتاج صياغته وفق أس��ئلة الثقافة الدينية واالجتماعي��ة واألخاقية لهذه المرحلة التاريخية 
أو تلك، وتلبية لحاجة اإلعاء والتسامي القارة يف الاوعي الجمعي للبشر؛ طلبًا للنشوة سواء 

بإله أو بدون إله، كما تتوصل الدراسات المعاصرة لمسألة المقدس يف الغرب()2).
   ويته��م ح��ربَ األمة ابن عب��اس رضي اهلل عنهما؛ بأنه اس��تقى مروياته من كعب األحبار؛ 
فنس��بها إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم ، )وأعاد إنتاجها تخييليًا بما يتاءم مع الخيال العربي 

وذائقته، بل وحاجته الروحية والثقافية واالجتماعية()3).
   ول��و اسرتس��لنا يف تتّبع اإلنتاج الفك��ري لبعض أعيان االتجاه العق��اين المعاصر - بتيَّاريه 
الحداثي والعلماين- لوجدنا تركيزًا حول مسألة المتخيل الديني وتأثيره يف اختاق النص النبوي 
ووضعه، أو يف إضفاء مسحة خيالية أسطورية عليه. وليس المقصود تقصي جميع األحاديث التي 
��ر العقانيون العصري��ون وجودها يف المدونة الحديثية بكوهنا من صناعة الخيال اإلس��امي،  فسَّ
لكننا سنقتصر على دراسة نماذج محددة، واخرتنا من منّظري هذا الطرح أبرَز  المتحّمسين له)4).
   لك��ن سنس��بق ذلك بنقد عام ألص��ول هذه النظرية؛ تبّي��ُن وهاَءَها المنهج��ي وخواَءها 

العلمي، ومفارقتها للموضوعية والنزاهة.

)1)  ناف��ذة على اإلس��ام، أك��ون، ص76، 80، والاهوت كلم��ة مركبة من جزئي��ن تعني علم اهلل، والم��راد هبا عند 
النصارى علوم اإللهيات، أو علوم العقائد، ويقابلها الناس��وت: وهي العلوم المتعلقة بالطبيعة واإلنس��ان، وعلم 
الكام هو الذي يرادف هذا المصطلح عند المسلمين، ومراد أركون باستبعاد كل ما هو الهويت يف السنة النبوية، 
أي: رفض وردُّ كل األحاديث التي تتناول أمور الغيبيات وما ال مدخل للعقل فيه، كالنصوص النبوية التي تتحدث 

عن ذات اهلل وصفاته، وتلك التي تتناول أخبار الجنة والنار والمائكة وأشراط الساعة ... وغيرها.
)2)  سدنة هياكل الوهم، عبد الرزاق عيد، ص132. 

)3)  المرجع نفسه، ص92. 
)4)  وق��د أف��رد بعض العقانيي��ن المعاصرين كتبًا حول المتخّيل اإلس��امي وأث��ره يف صناعة النص��وص الدينية المتضمنة 
للخوارق والمعجزات وما يعجز العقل عن إدراكه أو تصوره، وأغلب هؤالء الكتاب من التونسيين !!، وقد أشرف على 
طباعة ونش��ر أبحاثهم مؤسس��ة »مؤمنون با حدود« التي هتتم بنش��ر مثل هذه التس��ويدات، ومما وقفت عليه مما أشرت 
إليه آنفًا: )المتخّيل اإلس��امي .. بحث يف المرجعيات(، و)ليلة القدر يف المتخّيل اإلس��امي( كاهما لبس��ام الجمل، 

)المعجزة يف المتخيل اإلسامي( لباسم مكي، و)الفردوس والجحيم يف المتخّيل اإلسامي( للطيفة كرعاوي.
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املبحث الثالث
 نقٌد عام للنظرية 

املطلب الأول: من�صاأ الفكرة.
   إن الدعوى القائلة بأن األحاديث النبوية والروايات التي نقلت جوانب حياته صلى اهلل 
عليه وسلم هي نتاج لمخيلة المسلمين يف عصور الرواية والتدوين، هي يف حقيقتها استنساخ 
لنظرية الفيلس��وف » أرنس��ت رينان«)1) يف نقد النصوص المس��يحية؛ وهي قائمة على أن قصة 

المسيح هي صناعة األجيال النصرانية األولى)2).
   وكغيرها من الدعاوى العريضة التي يطلقها الحداثيون والعلمانيون والعقانيون حول 
»النص« و»الرتاث«؛ ال تعُد مسألة »المتخّيل« وتأثيرها يف صناعة المقّدس سوى كوهنا تكرارًا 
لما قرره المفكرون الغربيون يف نقدهم للنصوص المس��يحية واليهودية؛ فهي بذلك استنساخ 
لمنه��ج النقد الغربي ومحاولة لتطبيقه يف نقد نصوص الس��نة النبوية، واجرتار رديء لما أثاره 

المستشرقون حول مصادر الدين اإلسامي. 
   ويع��ّد »رينان« من أبرز من أث��ار هذه القضية عند تعرضه لنصوص اإلنجيل ومعجزات 
المس��يح، حين رفضها مربرًا ذلك بأهنا نتاج للمخي��ال المجتمعي لألجيال النصرانية األولى، 
أم��ا ما تعلق بالنصوص اإلس��امية )الحدي��ث على وجه الخصوص(؛ فالتهم��ة بأهنا اختاق 
نابع من الخيال القصصي للرواة حاضر يف كتابات بعض المستش��رقين أمثال: »وانس��ربو«)3)، 

)1)  رين��ان Renan: فيلس��وف فرنس��ي ولد س��نة 1923م بمدين��ة تريجيه من أعمال بريتانيا بفرنس��ا، دخل المدرس��ة 
الاهوتي��ة، وتضل��ع من اللغات الش��رقية حت��ى برع فيها، رح��ل إلى لبنان ون��زل يف دير اآلباء اليس��وعيين بغزير، 
وانتخب عضوًا يف المجمع اللغوي الفرنسي سنة 1878م. من آثاره: )تاريخ اللغات السامية(، و)تاريخ األديان(، 

و)المفردات العربية(. انظر: المستشرقون، العقيقي، 203/1،  وموسوعة المستشرقين، بدوي، ص311. 
)2)  انظ��ر كتاب��ه: )The Life of Jesuse،Translated by William G.Hutchison، London :Walter Scott( )حي��اة 
يسوع( وانظر: جهاالت وأضاليل نقض افرتاءات عبد المجيد الشريف على السنة النبوية، سامي عامري، ص27. 
)3)  اش��تهر المستشرق جون وانس��ربو John Wansbrough  بنظريته التي تنص على أن القرآن تطور بشكل تدريجي 
خال القرنين الس��ابع والثام��ن المياديين، وأنه قد جمع خارج الجزيرة العربية، يف منطقة قريبة من باد الش��ام، 
واعترب الروايات الشفهية الرتاثية الاهوتية )والتي تشكل األحاديث النبوية جزًءا كبيرا منها( نتاجًا لمخيلة رواهتا، 
وأّصل لنظريته تلك يف كتابه الشهير )دراسات قرآنية(. انظر: القرآن وشبهات المستشرقين، صاح حسن رشيد، 

مقال منشور يف صحيفة )الحياة( اللندنية بتاريخ: 25 تشرين األول 2013م.
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»كيرن«)1)، و»باتريشيا كرونه)2) «)3).
   فالحاص��ل أن ه��ذه النظري��ة ليس��ت نابع��ة م��ن نظ��رة موضوعية ومحاي��دة ألصحاب 
االتجاهات العقلية المعاصرة؛ إنما هي تقليد بحت للمستشرقين؛ سواء يف نقدهم للنصوص 
اإلس��امية أو النصوص المس��يحية واليهودي��ة، وهو تقليد ال يمكن فهم��ه إال بكون أصحابه 

مأسورين هبذه النظريات؛ منبهرين بنتائجها.  
   وال يبدو هذا االس��تلهام مس��تغربًا إذ أن تعظيم العقل وجعله حاكمًا على النَّقل، وردِّ 
النص��وص الدينّي��ة لمجرد تّوّهم المعارضة بينها وبين داللته هو مس��لك نش��َط في��ه المعتزلة 
قديمًا، وبعض المستشرقين يرى أن أكرب مصيبة ابتلي هبا المسلمون هي القضاء على المنزع 
العقل��ي يف نقد الوحي عرب قمع االعتزال، والتمكي��ن للمحّدثين يف تثبيت رأيهم بتقديم النقل 

على دالالت العقول.)4)    

)1)  فريديري��ك كيرن Friedrich  Kern: مستش��رق ألماين ولد س��نة 1874م تعلم يف جامعات ل��وزان وفيينا وبرلين، 
س��افر إلى القاهرة إلى أن أتقن العربية، وألف رس��الته للدكتوراه بإش��راف فولرز، تويف س��نة 1921م، عن س��بعة 
وأربعين سنة، من مؤلفاته: نشره لكتاب )اختاف الفقهاء( للطربي مع مقدمة ضافية باللغة العربية، و)األحاديث 
الموضوعة(، و)تاريخ البوذية يف الهند( . انظر: تاريخ اآلداب العربية، لويس ش��يخو، ص334،  والمستشرقون، 

نجيب العقيقي، 729/2،  وموسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، ص472.
)2)  انظر: كتاهبا )الهاجريون Hagarism ( الذي ألفته بمعية المستشرق »مايكل كوك«، والذي يعترب من أبرز ما أّلف 
ل اإلسام  يف التش��كيك بصحة المدونة اإلسامية )القرآن والس��نة النبوية(، وأسس للنظرية الهاجرية حول  تشكُّ
يف القرن األول الهجري. والكتاب ترجمه نبيل فياض. ولاس��تزادة حول خاصة ما تضمنه كتاب )الهاجريون( 
ينظر: اإلس��ام المبكر ... االستشراق اإلنجلوسكسوين الجديد، باتريسيا كرون ومايكل كوك أنموذجًا، للباحثة 

التونسية آمنة الجباوي، ضمن »منشورات الجمل«.
)3)  انظ��ر: ج��دل المتخيل والاهويت من محمد الاهويت إلى محمد التاريخي، حمود حمود، مقال منش��ور يف مجلة 

)األوان( بتاريخ2010/12/21م. 
)4)   اإلش��ادة بالمن��زع العقل��ي للمعتزل��ة مس��لك ش��ائع عند المستش��رقين، وأب��رز من تحم��س له م��ن المعاصرين 
المستشرق الفرنسي »جاك بيرك» يف ترجمته المشهورة للقرآن الكريم إلى الفرنسية، حيث أقحم فيها بعض آرائه 
ح��ول العلماني��ة وحرية الم��رأة والديمقراطية والعقل ... وغيره��ا، ودافع فيها عن طرحه يف ك��ون القرآن الكريم 
عظَّم  العقل وأعطاه األولوية يف مراتب اإلدراك واالس��تدالل، وانتقد محاربة بعض المس��لمين للمنزع العقلي يف 
ق��راءة النص��وص عرب قمع االعتزال. انظر: إع��ادة قراءة القرآن، جاك بيرك، ترجمة: وائل ش��كري، تقديم: أحمد 
صبح��ي منص��ور. وانظر أيضًا كتابه: العرب من األمس إلى الغد، ترجمة: على س��عد. وانظر نقدًا لطرحه يف: من 
معارك االستش��راق ضد المصحف الش��ريف .. ترجمة »جاك بيرك» بين المادحي��ن والقادحين، إبراهيم عوض. 
و)إش��كاليات ترجم��ة مع��اين القرآن الكريم(، محم��ود العزب.  وانظ��ر أيضًا: دور الحديث يف تش��كيل المجال 

الفرقي، عادل عبد اهلل، مقال منشور يف مجلة )أوان(، بتاريخ: 2010/04/11م. 
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   فليس لهؤالء العقانيين العصريين غير النفخ يف النظريات الغربية والشرقية، حتى ولو 
كانت هذه النظريات أجنبيًةلم توضع أساسًا لنقد النص الديني اإلسامي.

املطلب الثاين: اإخ�صاع الن�ص النبوي لنظريات علم النف�ص. 
   معلوٌم أن نظرية )تأثير الخيال الديني للرواي يف تشّكل النص المروي والتعديل عليه(، 
تق��وم على تحليل نفس��ية َنَقل��ة النص النبوي، وتتأس��س على الزعم بأن كثي��ًرا من األحاديث 
النبوية التي تناقلها الرواة الثقات عرب أجيال من الزمن؛ إنما مرجعها إلى خياالت هؤالء الرواة 
وتصّوراهت��م وتمثّله��م -كما قرر الش��ريف -، وهذا األمر إضافة لكون��ه محض دعوى ال دليل 
ٌة علمية رصينة؛ هو يف حقيقته إخضاع للحديث النبوي إلى  عليها وال برهان، وال تعضدها حجَّ
نظريات علم النَّفس، فهو يعكس التخبط المنهجي الواضح للعقانيين، ويجس��د )االستلهام 
االستس��امي من علم النفس وعلم االجتماع، أصول النظر والتحليل دون اس��تيعاب لقصور 
هذه المناهج وعدم مائمة أدواهتا ومقوالهتا لميدان البحث يف الدراس��ات اإلسامّية. ويبدو 
هذا التس��طيح الفكري الِغرُّ بصورة واضحة مثاً يف حكم الش��ريف على الس��نّة أهنَّا ليست تراًثا 
نبوي��ًا محفوظ��ًا، وإّنما هي »تمّثل«)Représentation (1 معين للس��نّة، وليس الس��نّة ذاهتا«)2). 
لم يحّدد لنا الش��ريف هنا »ماهية« التمّثل، ... إاّل أّنه على كل حال يبدو أّنه يش��ير إلى أّن الس��نّة 
إّنما هي صناعة عفوية غير واعية لألجيال المس��لمة، وليس��ت نقاً واعيًا لحقيقة موضوعّية، 
وهو تفس��ير غافل عن جوهر الظاهرة التاريخية المتشبعة باألسماء والتورايخ واألسانيد التي 
تتحّرك يف بؤرة من نور على بس��اط التاريخ. إّنه حكم مس��رف يف ش��ططه التبس��يطي بإقحامه 
آليات أجنبية عن علوم الس��نة، وتفس��ير حقائ��ق تاريخية صلبة بإجماالت س��اذجة، والقارئ 
للدراس��ات الدينّية الغربّية المتخّصصة، ياح��ظ أّن إخضاع المواضيع المطروقة إلى دعاوى 

علم النفس يف حّل ُمغلقات المسائل، ضعيف جًدا ()3).

)1)  التمّث��ل ه��و )مثول الص��ور الذهنية بأش��كالها المختلفة يف عالم الوع��ي، أو حلول بعضها مح��ل بعضها اآلخر( 
المعجم الفلس��في، مجمع اللغة العربية، ص54.  وانظر أيضًا: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جال 

الدين السعيد، ص117. 
)2)  سبق ونقلنا نص الشريف هذا. 

)3)  نقض افرتاءات عبد المجيد الشريف على السنة النبوية، عامري، ص29-28. 
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   فيستحيل عقاً أن تتفق أجيال المسلمين عربَ قرون من الزمن على تمّثات وتصّورات 
ذهنية متفقة يف جلِّ تفاصيلها، ثم ُيتواطُأ على نسبة ذلك كّله إلى معين النّبوة.

   ثم يقال أيضًا: متى بدأ تش��كل هذه التصّورات؟ أيف عهد الصحابة رضي اهلل عنهم؟ ! 
أم يف عصر التابعين؟ أو أنه تشّكل يف العصر الذي تا ذلك؟ وكيف نفّسر ظهور القوالب التي 

ُصبَّت فيها هذه التصورات والتخيات؟ أعني متون النصوص الحديثية.
��ت )بفع��ل التكرار المدرس��ي والورع    ف��إن أجي��ب عن ذل��ك بكوهنا إنما ظهرت وتفشَّ
ُر ظهورها يف العصر  الجماعي( – كما يقول أركون)1) - عرب قرون من الزمن، أي أنه ال ُيَتَصوَّ
��ر وج��ود صحائف الصحابة رضي اهلل عنهم، والتي وصل  الذي يلي عصر النبوة، فكيَف ُيفسَّ
بعضه��ا إلى أيدين��ا اليوم؟، وهي مم��ا كتبوه يف زماهنم من أحاديَث س��معوها ع��ن النبي عليه 
الص��اة والس��ام، وال ُيرتاب يف صحة نس��بتها إليهم، بل إن منها ما وص��ل إلينا مخطوطًا)2) 

فكيف يستقيم هذا يف نظِر العقل؟! 
   ولنطرد هذه النظرية على كل الروايات التاريخية التي تناقلها الرواة عرب تاريخ البش��رية 
فالق��ول ب��أن هذه الروايات هي تمثل لخي��ال الرواة حول األحداث والش��خوص - كما يقرر 
العقاني��ون -، يس��تلزم )أن ما نق��ل إلينا من أحداث الح��روب العالمية، بما يس��مى الحرب 
العالمية األولى، والثانية.. إنما هي انعكاس��ات، ورس��م للمخيال الش��عبي األوروبي المغرم 
بالصراع��ات والقت��ل عل��ى نم��وذج )رعاة البق��ر(، وما نقل إلين��ا من صور، ما ه��ي إال تمثيل 

)1)  سبق أن نقلنا نص أركون هذا ص... . 
)2)  منها على سبيل المثال: صحيفتا جابر بن عبد اهلل األنصاري، وأبي موسى األشعري رضي اهلل عنهما. حيث ذكر 
الش��يخ صبحي الس��امرائي أن للصحيفة مخطوطتين يف مكتبة الشهيد علي باشا. ينظر: مقدمة تحقيق )الخاصة( 
للحس��ين بن عبد اهلل الطيبي، ص11. وينظر: الس��نة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ص352،  ودراسات 
يف الحديث النبوي، األعظمي، ص96، 104، وبحوث يف تاريخ الس��نة، أكرم العمري، ص295، وتدوين السنة 

النبوية نشأته وتطوره، محمد بن مطر الزهراين، ص72. 
   ومنه��ا أيض��ًا: صحيفة أبي هريرة رضي اهلل عنه، وتعرف بالصحيفة )الصحيح��ة( التي كتبها همام بن منبه عن أبي 
هريرة، وتعرف أيضًا: بصحيفة همام بن منبه، ألن ألبي هريرة عدة صحف كتبها عنه غير واحد، لم يصلنا منها غير 
هذه، ولها مخطوطتان يف كل من دمشق وبرلين، وأول من حققها الشيخ العالم محمد حميد اهلل. انظر: مقدمة تحقيق 
)صحيفة همام بن منبه( لعلي الحلبي، ص17، ومقدمة تحقيق )خاصة الطيبي( للسامرائي، ص10، و)بحوث يف 

تاريخ السنة المشرفة( للعمري، ص296، والسنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ص357-356.
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وتجسيد لهذه الروايات، على شكل أفام بطولية، يبتدئ السئ فيها بالعدوان، ويلحق خسائر 
فادحة يف خصمه )الخير( البطل، حتى إذا كاد أن يقضى عليه، اس��تيقظ هذا البطل من ضعفه، 
وشحن قوته، وانقلب األمر لصالحه، فهزم الشرير يف اللحظات األخيرة.. فالشرير هنا تمثل يف 
ألمانيا النازية وبالدولة العثمانية اإلرهابية، والبطل تمثل يف بريطانيا وأميركا والحلفاء.. فهذه 
الق��راءة للحروب العالمية ينبغي أن توصف بأهنا قراءة إبداعية، وإن كانت تضرب صفًحا عن 
كل األحداث والمآس��ي واالنتصارات والهزائم وقتل األرواح التي فتكت باإلنسانية والحياة 
يف ه��ذه الحروب..وكذلك يمكن القول عن وصول اإلنس��ان إلى القمر بأهنا أفام س��ينمائية 
تعكس الخيال األمريكي المتمثل بغزو الفضاء، فتجس��د هبذه الصور المتخيلة.. فرفض هذه 
القراءات لكوهنا غير منطقية، ومخالفة لما استقر عليه الواقع العلمي؛ يستلزم رفض ادعاء أن 
األحاديث النبوية والس��يرة نس��يج المخيال المجتمعي.. فهذه كتلك إنكار للحقائق، وتجاوز 
عما هو ثابت تاريخيًا، متحقق واقعيًا، كمن ينكر وجود مرحلة جاهلية عربية قبل اإلس��ام، 

ووجود مرحلة جاهلية إنسانية يف عالمنا المعاش()1).
  فه��ذا الطرح يصّور بش��كل س��خيف منظوم��ة القيم والش��رائع المعجزة الت��ي تضمنتها 
األحاديث النبوية الش��ريفة، بإحالة ذلك كله إل��ى خيال الرواة وتمّثلهم، ويرجعها إلى صناعة 

عفوية غير واعية لمخيال األجيال اإلسامية يف عهد الرواية.
   إن��ه يتجاه��ل حقيقة انتقال النص النبوي عْبَر آلي��ات هي المنتهى يف الدقة والصحة، هو 
يتغاضى عن ألوف األس��انيد التي تنوقلت عربها الرواية المصطفوية، ليقرر يف األخير أنَّ هذه 
األحاديث كلَّها إنما هي »تمّثٌل« للس��نة النبوية، وال تمثل الس��نة التي صدرت عن النبي صلى 

اهلل عليه وسلم على وجه الحقيقة.
   إن الحقيقة العلمية التي تقول بأنه ُبِدئ يف تدوين الحديث النبوي مبكرًا، يقضي تمامًا 
عل��ى زعم أركون والش��ريف وغيرهما، من كون الس��بب يف وجود كم هائل م��ن المرويات يف 
المدونة اإلس��امية، هو ناتج عن س��بب نفس��ي اجتماعي حمل الرواة على إس��قاط تمثاهتم 

وتخياهتم حول الغيبيات يف قوالب نصية نسبوها إلى السنة النبوية)2).

)1)  الحداثة وموقفها من السنة النبوية، الحارث فخري عيسى، ص140. 
)2)  انظر: السنة قبل التدوين، الخطيب، ص356-357،  وعلوم الحديث ومصطلحه، صبحي الصالح، ص22. 
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املطلب الثالث:»املتخّيل« ونظرية ن�صوء احلديث:
     الق��ول ب��أن المروي��ات هي نت��اج للمتخّيل الديني لل��رواة، يصادم ما بات مس��تقرًا يف 
الدراس��ات االستش��راقية المنصفة م��ن أن الحديث النبوي كان موج��ودًا يف وقت مبكر، وهو 
ما يظهر جلّيًا - مثاً - يف دراس��ة المستش��رق األلماين »هرلد موتس��كي« حول )مصنف عبد 
ال��رزاق()1)، ورده عل��ى دع��اوى »جوزيف ش��اخت«)2) حول نظرية نش��وء الحدي��ث والفقه 
اإلسامي)3)؛ حيث أثبت »موتسكي« بما ال يدع مجاال للشك بأن السنة النبوية كانت حاضرًة 
قب��ل هناي��ة المائ��ة األولى الهجرية، مس��تنتجًا ذل��ك من خال دراس��ة مرويات عب��د الرزاق 

)1)  وهي دراس��ة ش��هيرة جدًا عنواهنا )بدايات الفقه اإلس��امي وتطوره يف مكة حتى منتصف القرن الهجري الثاين/
الميادي الثامن( وأصل البحث أطروحة أكاديمية نش��رها الربوفسور موتسكي باللغة األلمانية سنة 1991م، ثم 
ترجمت إلى اإلنجليزية س��نة 2002م، ونقلها إلى العربية: جورج تامر، وخير الدين عبد الهادي، وصدرت س��نة 
2010م، عن دار البش��ائر اإلسامية. انظر لزامًا: حوار الربوفسور موتسكي مع الدكتور عبد الرحمن أبو المجد 
 . http://vb.tafsir.net/tafsir36621/#.VDkzrhY7_-A:والذي نشره األخير يف ملتقى أهل التفس��ير على الرابط

وتضمن الحوار ملخصًا ألهم أفكار الكتاب. 
)2)  ش��اخت: يوسف ش��اخت Joseph schkhet، مستش��رق ألماين متخصص يف الفقه اإلسامي، ولد سنة 1902م، 
يف مدينة »راتبور« األلمانية، درس الاهوت واللغات الش��رقية يف جامعتي »برس��او« و»لييتس��ك« فحصل على 
الدكتوراه س��نة 1923م، ثم عين مدرس��ًا للغات الش��رقية يف الجامعة المصرية، وعمل يف وزارة االس��تعامات 
الربيطانية، ثم انتقل بين عدة جامعات مثل: أكسفورد، وجامعة الجزائر، وجامعة »ليدن«، ويف األخيرة أشرف على 
إصدار )دائرة المعارف اإلس��امية(، تويف ش��اخت سنة 1969م بنيويورك، وترك الكثير من التآليف والتحقيقات 
أهمها: )الش��روط الكبي��ر( للطحاوي، و)الفقه اإلس��امي(، و)تاريخ الفقه اإلس��امي(. المستش��رقون، نجيب 

العقيقي، 469/2، واألعام، الزركلي، 234/8، وموسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، ص366.  
)3)  تتلخص نظرية ش��اخت يف كون األحاديث المنس��وبة إلى النبي صلى اهلل عليه وس��لم، ال تحتوي على معلومات 
موثوق هبا عن تلك الفرتة اإلس��امية األولى، بل تعكس لنا اآلراء التي كانت خال القرنين األولين من الهجرة، 
والنصف األول من القرن الثالث الهجري. انظر: الرد على مزاعم المستشرقين »جولد سيهر« و»يوسف شاخت« 
ومن أيدهما من المستغربين، عبد اهلل بن عبد الرحمن الخطيب، بحث مقدم لندوة: عناية المللكة العربية السعودية 
بالس��نة والس��يرة النبوية، نظمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش��ريف، ص12. ومناهج المستشرقين يف 
الدراس��ات اإلس��امية: النظام والقانون اإلسامي يف الدراسات االستش��راقية المعاصرة، سليم العوا، 273/1. 
وانظر الدعوى نفسها عند المستشرق األلماين »كارل بروكلمان« يف كتابه: )تاريخ الشعوب اإلسامية(، ترجمة: 
مني��ر بعلبك��ي، ونبي��ه فارس، ص71. ويرى عبد الجواد ياس��ين أن الحاجة إلى تش��ريعات جدي��دة تواكب تطور 
الحياة االجتماعية، وكذا الصراعات السياسية والمذهبية التي ظهرت بعد هناية المائة األولى أدَّى إلى استحداث 
نص ديني أكرب حجمًا من القرآن، ويكافئه يف الحجية وهو الحديث النبوي. انظر: المستش��ار عبد الجواد ياس��ين 
.. الدين أو التدين؟ التفكر من خارج اإلطار، حوار أجرته معه مجلة )يتفكرون(، التي تصدرها مؤسسة »مؤمنون 

با حدود«، الرباط، المملكة المغربية، العدد:02، 2013م، ص109. 
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الصنع��اين )211ه�(، وش��يخه معمر بن راش��د )153ه���(،  فالطرح القائل بأنَّ��ه لم يكن هناك 
وج��ود لألحادي��ث إال بعد القرن الث��اين الهجري ث��م تعرضت هذه األحادي��ث لتزايد عددي 
أنت��ج عش��رات اآلالف م��ن المرويات بفعل اخ��رتاع ال��رواة وفربكاهتم؛ ه��ذا الطرح أضحى 
باهت��ًا جدًا من الجهة العلمية، ليس يف األوس��اط العلمية والفكرية اإلس��امية فقط، بل حتى 
عند المستش��رقين المعاصرين والمفكرين الغربيي��ن المحَدثِين، إذ أن الدالئل المحايدة كلَّها 
)الوثائ��ق، المخطوط��ات، الرواي��ات التاريخية المتواترة ..( تش��هد بأجمعه��ا على أن وجود 

الحديث النبوي قديم جًدا.
   ولسنا بصدد اإلثبات العلمي والتاريخي للتدوين المبكر للسنة النبوية، فهذا الموضوع 

استوىف حقه من البحث، وهو كاٍف لمن رام الحقيقة، وكان سمته التجرد واإلنصاف)1). 

* * *

)1)  أبرز ما ألف يف إثبات هذه القضية كتاب الدكتور محمد مصطفى األعظمي )دراسات يف الحديث النبوي وتاريخ 
تدوين��ه( وأص��ل الكتاب هو أطروحة علمية نال هب��ا المؤلف درجة العالمية »الدكت��وراه« من جامعة »كامربيدج« 
س��نة 1966م، ونال به جائزة الملك فيصل العالمية يف خدمة اإلسام سنة 1966م، وهي أوعب دراسة يف إثبات 

التدوين المبكر للسنة النبوية.
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املبحث الرابع
 مناذج الأحاديث زعم العقالنيون اأنها ظهرت بفعل املتخيل الديني  

   ركزن��ا هن��ا عل��ى كتاب��ات مجموعة من أعي��ان االتجاه العق��اين المعاص��ر ممن عّدوا 
»المتخيل الديني» سببًا لتشكل الحديث النبوي. 

المطلب األول: محمد أركون)1( ومرويَّات الكاللة:
   ي��رى محمد أركون أن مرويَّات الكالة التي أوردها اإلمام الطربي يف تفس��يره؛ تندرج 
ضمن ما يس��ميه »المتخيل االجتماعي» والذي - حس��به - دفع المس��لمين إلى اختاق  هذه 
الرواي��ات، ذات الطابع الس��ردي الحكائي؛ فيقرر )أن فن الس��رد والحكاية يؤدي إلى تغليب 
التص��ورات الخيالي��ة عل��ى العق��ل التاريخي من أج��ل توليد )إيم��ان( مح��دد ال ينفصم عن 
المتخيل االجتماعي، ألن فن السرد والحكاية والقصص يتناسب مع رغبات الخيال وإشباع 

األحام والمبالغات ...()2). 
   نح��ن هنا بصدد ن��صٍّ تأصيلي من أركون، ينّظر فيه ل��دور الخيال يف صناعة النصوص 

ين من المدونة الحديثية. الدينية واخرتاعها، وقد مثَّل لدعواه تلك بنصَّ
   وكان يف كتابه )من االجتهاد إلى نقد العقل اإلس��امي( عقد فصاً بعنوان )الكام الحق 
والمتّخيل الديني( شرع فيه بتحليل ونقد مرويات الكالة؛ أراد من خال ذلك االستدراك على 
عمل بعض المستش��رقين المهتمين بنقد الرتاث اإلسامي أمثال: »جولدسيهر«)3)، »شاخت«، 

)1)  كات��ب وأكاديم��ي حداثي، م��ن مواليد الجزائر س��نة 1928م، تلقى تعليمه األول يف مس��قط رأس��ه، ثم درس يف 
مدرس��ة اآلباء البيض التبش��يرية يف وهران، وانتقل بعدها إلى جامعة الجزائر ليدرس هبا األدب والفلس��فة، أكمل 
دراس��اته العليا بجامعة الس��ربون بوساطة من المستش��رق الفرنسي »لويس ماس��ينيون«، ثم عين مدرسًا يف نفس 
الجامع��ة لمادة الفكر االس��امي المعاصر س��نة 1980م، تويف س��نة 2010م، بالمغرب. اش��تهر أركون بمواقفه 
الطاعنة يف القرآن الكريم والس��نة النبوية، حيث يرى أهنما محرفان، وغير موثوق بصحتهما، وقد س��لك يف ذلك 
نفس مس��الك المستش��رقين، ودعا إلى ضرورة قراءة النصوص اإلسامية وفق مناهج النقد الغربية، وقد عرب عن 
هذه النظريات يف عدد من الكتب التي خلفها مثل: )الفكر اإلسامي نقد واجتهاد(، )من االجتهاد إلى نقد العقل 

اإلسامي(، )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني( ... وغيرها. 
)2)  من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسامي، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح ، ص51. 

)3)  إجن��اس جولدس��يهر IGNAZ GOLDIHER: مستش��رق مج��ري يه��ودي ولد س��نة 1850م بالمج��ر، تعلم يف 
بودابست وبرلين، ورحل إلى سورية إلى أن صحب الشيخ طاهر الجزائري فرتة، زار أغلب الباد العربية، وعين 
مدرس��ًا يف جامعة بودابس��ت، قال السباعي: »عرف بعدائه لإلس��ام وبخطورة كتاباته عنه، ومن محرري دائرة = 
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و»جونيبال«)1)، ومن بعدهم »ديفيد بورز« الذي ألَّف كتابًا  كاماً عن نظام اإلرث يف اإلسام؛ 
ذهب فيه إلى أن المعنى الصحيح للفظة »الكالة« هي »زوجة اإلبن المتوىف«، غير أن الصحابة 
تعم��دوا إخفاء مدلوله��ا لحرمان المرأة م��ن نصيبها الذي ش��رعه لها القرآن الكريم؛ تكريس��ًا 

للهيمنة الذكورية وإبقاًء على نظام اإلرث الجاهلي الذي كان يحرم المرأة من حقوقها)2).
   وم��ا يهمنا هنا هما الروايتان اللتان س��اقهما »أركون« يف دراس��ته، وجعلهما مثااًل على 
دور المخيلة الدينية واالجتماعية يف اختاق النصوص، ودعواه بأهنما من نسج الخيال، وبأن 

القراءة النقدية للنصين تمحوهما تمامًا. 
   يق��ول أرك��ون: )لتوضي��ح ذل��ك دعون��ا نضرب مثلي��ن اثنين م��ن خ��ال الروايات أو 
الحكايات التي يوردها الطربي. فهناك أواًل: قصة الثعبان الذي يظهر فجأة يف الغرفة يف اللحظة 
التي أوش��ك فيه��ا عمر على إعطاء معنى كلم��ة الكالة، وهناك ثانيًا: قص��ة النبي عندما راح 
يغتس��ل بماء وضوئه جابر بن عبد اهلل المغمى عليه. عندما نتأمل  يف األمر مليًا نجد أن هاتين 
الواقعتين ال تثيران أي اعرتاض أو انتقادات يف الحكايات الشفهية عندما يسمعها السامعون. 
عل��ى العكس فإن هؤالء يدخلون عندئذ يف دائرة العجيب المدهش والس��احر الخاب. إهنم 
يدخلون يف دائرة اإلرادة الغيبية هلل حيث تلتقي األفكار واألوضاع مباشرة داللة مؤكدة وهنائية 
ال تقب��ل النقاش. ولكن عندما ننتق��ل إلى مرحلة الكتابة أو المكتوب ف��إن االنطباع الحاصل 
بس��بب هذه التظاه��رات المعجزة يفقد من قوت��ه تدريجيًا، وبالتالي م��ن وظيفته حتى تجيء 
الق��راءة النقدي��ة العقانية وتمحوه كلي��ًا باعتباره يدخل يف دائرة الخرافة أو علم المقدس��ات 
والقديسين، أي يف دائرة الظواهر المميزة للوعي األسطوري ولنمط المعرفة المناسبة له()3).

=المعارف اإلس��امية«، له تصانيف باللغات األلمانية، واإلنجليزية، والفرنس��ية ترجم بعضها إلى العربية، تويف 
س��نة 1921م، من أهم منش��وراته وتصانيفه: )ديوان الحطيئة(، )ترجمة لكتاب توجي��ه النظر( لطاهر الجزائري، 
)العقيدة والش��ريعة يف اإلس��ام(..وغيرها. موس��وعة المستش��رقين، عبد الرحمن بدوي، ص197،  واألعام، 

الزركلي، 84/1، واالستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم، مصطفى السباعي، ص40. 
)1)  من االجتهاد إلى نقل العقد اإلسامي، أركون، ص44. 

)2)  من غرائب الدراسات الغربية عن اإلسام، رضوان السيد، مقال منشور يف صحيفة »الحياة« طبع الرياض، عدد: 
17025، تاريخ: 2009/11/14. 

)3)  من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسامي، أركون، ص60-59. 
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   يشير أركون إلى الرواية التي ذكرها اإلمام ابن جرير يف تفسير قوله تعالى: ژ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ ]النساء: 176[، وهي كاآليت: 

   ق��ال الط��ربي: )حدثنا أبو كريب ق��ال: حدثنا عثام قال: حدثن��ا األعمش، عن قيس بن 
مس��لم، عن طارق بن ش��هاب ق��ال: أخذ عم��ر كتًِفا وجم��ع أصحاب محمد صل��ى اهلل عليه 
ُث به النساء يف خدورهن فخرجت حينئذ حيَّة  وس��لم، ثم قال: ألقضين يف الكالة قضاًء تحدَّ

ه(. قوا، فقال: لو أراد اهلل أن يتم هذا األمر ألتمَّ من البيت، فتفرَّ
   والخربُ أس��نَدُه ابن جرير يف )جامع البيان()1)، وأخرجه البيهقي يف )الس��نن الكربى)2)، 
من طريق جرير عن األعمش وفيه: ) ... وجمع أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم ليكتب 
الج��د وه��م يرون أن��ه يجعله أب��ًا فخرجت عليه حي��ة فتفرقوا؛ فق��ال: ل��و أراد اهلل أن يمضيه 

ألمضاه(. 
   قال ابن كثير: )وهذا إسناد صحيح()3).

   ويريد بالثانية ما أخرجه البخاري وغيره عن جابر رضي اهلل عنه أنه قال: )َجاَء رسول اهلل 
َأ َوَصب علي مِن وضوئه، َفَعَقْلُت،  َم َيُعوُدنِي، َوَأَنا مِريض اَل َأعِقل، َفَتَوضَّ َصلَّى اهلل َعَلْيه َوَسلَّ

فقلت: يا رسول اهلل لَِمِن الِميراث؟ إِنما َيِرثنِي كالة، َفنََزَلْت آية الفرائض()4).
   يزع��م أرك��ون أن القراءة النقدي��ة العقانية لهذين النصين تبي��ن بأهنما مندرجان ضمن 
الخراف��ة والامعقول؛ لتضمنهما المدهش والس��احر الخاب المخالف لما يدل عليه العقل 
والح��س، ويؤكد ب��أن المتخّيل الديني واالجتماعي لألجيال اإلس��امية، وتمثَّلها للخوارق؛ 

ين األسطوريين !!. أسهَم يف اخرتاع هذين النصَّ
   ولنح��اول هنا تحليل كام أركون؛ من خ��ال إمعان النظر فيما جعله دلياً على دعواه 

تلك:

)1)  انظره بتحقيق أحمد شاكر، 439/9،  وانظر: الدر المنثور يف التفسير بالمأثور، عبد الرحمن السيوطي، ت: عبد 
اهلل الرتكي، 147/5.

)2)  انظره بتحقيق محمد عبد القادر عطا، 401/6. 
)3)  تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير، ت: سامي سامة، 486/2. 

)4)  أخرجه البخاري يف )الصحيح(، رقم194. 
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1. أن النصين يميزهما الطابع السردي الحكائي.
2. أهنما يتضمنان الساحر الخاَّب المصادم لداللة العقل.

3. أن القراءة النقدية العقلية تمحو النصين وتعتربهما يف خانة الخرافة.
   ل��م يقدم أركون بين رأيه هذا دالئل مؤسس��ة، وال حجج��ًا عاضدة، خاصة أن النصين 
موج��زان ج��دًا، وال يتضمن��ان مي��زة الس��رد)1) الذي يطب��ع النص��وص القصصي��ة الطويلة أو 
المتوس��طة، لك��ن أركون إنما اس��تخدم »الس��ردية« يف وصف النصي��ن ألنَّ المصطلح دالٌّ يف 

بعض إطاقاته على النمط )والطريقة التي تروى هبا القصة والخرافة فعليا()2). 
   ويحك��م أرك��ون بأن الواقعتين من قبي��ل الخرافة والخيال رغم أن إس��نادهما صحيح، 
ونقلُة الخربين ثقات، صادقون كلُّهم، لم يعرف عنهم الكذب، بل اشتهروا بالصدق والتحري 

والتوقي وعرفوا بذلك.
   والمفتش��ون ع��ن أحوال نقلة األخب��ار، والناقدون لرواة اآلثار، مع تحرزهم الش��ديد، 
ووضعهم الشروط الشديدة فيمن تقبل روايته؛ لم يجرحوا واحدًا من نقلة هذين الخربين، بل 

جلهم متفقون على توثيقهم وتزكيتهم وقبول روايتهم. 
فالنص األول الذي ذكره أركون والذي أخرجه كل من الطربي والبيهقي هو من رواية طارق 

بن شهاب البجلي)3)، وهو صادق يف نقله لم يتهمه أحٌد من أهل عصره بالكذب واالختاق. 

)1)  الس��رد: ه��و ذكر توالي وتسلس��ل األح��داث واألفعال واألق��وال، يف الحكاية والقصة أو غيرهم��ا من النصوص 
المكتوبة، أو هو المصطلح العام الذي يشتمل على قص حديث أو أحداث، أو خرب أو أخبار، سواء أكان ذلك من 
صمي��م الحقيق��ة أم من ابتكار الخيال.  انظر: معجم المصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مجدي وهبة، وكامل 

المهندس، ص198. 
)2)  معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، س��عيد علوش، ص111، وانظر: المصطلحات األدبية الحديثة، محمد 

عناين، القسم اإلنجليزي للكتاب، ص59.
)3)  طارق بن ش��هاب البجلي األحمس��ي أبو عبد اهلل الكويف، له رؤية، وأكثر رواياته عن الصحابة. انظر ترجمته يف: 
كت��اب الطبقات الكبير، محمد بن س��عد، ت: علي محمد عمر، 188/8، والتاريخ الكبير، محمد بن إس��ماعيل 
البخ��اري، 353/4، والج��رح والتعدي��ل، عبد الرحمن بن أبي حاتم، 485/4، ومش��اهير علم��اء األمصار، أبو 
حاتم  محمد بن حبان، ت: مجدي الش��ورى، ص62، وتاريخ دمش��ق، أبو القاس��م علي بن الحس��ن بن هبة اهلل، 
ت: عم��رو بن غرام��ة العمروي، 420/24، ومعرفة الصحابة، أبو نعيم أحم��د بن عبد اهلل األصبهاين، ت: عادل 
العزازي، 1558/3، واالستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب،  علي البجاوي، 755/2،  
وهتذيب الكمال يف أس��ماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن المزي، ت: بشار معروف، 341/13،  وسير أعام 
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   والنزاه��ة العلمي��ة تقتضي قبول روايت��ه وعدم رّدها فإن العق��اء مجمعون على أن من 
ُع��رف بالص��دق واألمانة والتحري يف نقل األخبار، واش��تهر بذلك يف أه��ل عصره ولم ُيتَّهم؛ 

ُقبلت روايته.
   ويرويه عن طارق بن شهاب التابعيُّ قيس بن مسلم)1)، اتفق على توثيقه.

   وثقه يحي بن سعيد)2)، وشعبة، وأبو حاتم، ويحي بن معين)3)، قال ابن عيينة: )ثقة ثقة(
)4)، وقال اإلمام أحمد: )ثبت ... ثقة يف الحديث()5)، وذكره ابن حبان يف )الثقات()6).

 مع ما اشتهر عنه من تعظيمه هلل وخشيته إيَّاه)7).
   فالرجل وثَّقه خرباء النقد والضليعون بأحوال الرجال، وأساطين الجرح والتعديل.  

فكيف يس��تحلُّ االختاق؟، لكن مش��كلة أركون أن ثقة الراوي واش��تهار ذلك عنه، مع 
اتفاق أهل عصره على صدقه وورعه .. ال ينهض كله معارضًا  أمام أوهامه ونظرياته.

   ثم يرويه عن قيٍس سليماُن بن مهران، المشهور باألعمش، اإلمام الثقة الثبت الحافظ، 
متفق على توثيقه، اش��تهاره بالصدق واإلمامة فيه تغني عن س��وق ش��هادات معاصريه يف بيان 

ذلك.
   ثم يرويه عن األعمش رجان: عثام، وجرير.

النباء، الذهبي، 486/3.
)1)  قيس بن مس��لم الجدلي العدواين، أبو عمرو الكويف، انظر ترجمته يف: الطبقات، ابن س��عد، 434/8،  والتاريخ 
الكبي��ر، البخ��اري، 154/7،  ومعرفة الثقات، أحمد بن صالح العجل��ي، ترتيب: نور الدين الهيثمي وتقي الدين 
الس��بكي، ت: عب��د العليم البس��توي، 222/2،  والجرح والتعدي��ل، ابن أبي حاتم، 103/7،  ومش��اهير علماء 
األمصار، ابن حبان، ص130،  والثقات، ابن حبان، 326/7،  والمنتظم يف تاريخ الملوك واألمم، عبد الرحمن 
بن الجوزي ت: محمد عطا، ومصطفى عطا، 203/7،  وهتذيب الكمال، المزي، 81/24،  وسير أعام النباء، 

الذهبي، 164/5.  
)2)  الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 103/7. 

)3)  المصدر نفسه، 104/7. 
)4)  المعرفة والتاريخ، يعقوب الفسوي، ت: أكرم ضياء العمري، 86/3. 

)5)  س��ؤاالت بن هانئ لإلمام أحمد،  وانظر: بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، يوس��ف بن الحس��ن 
بن عبد الهادي، ت: روحية السويفي، ص131. 

)6)  الثقات، ابن حبان، 326/7. 
)7)  قال س��فيان بن عيينة: )ما رفع قيس بن مس��لم رأس��ه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيمًا هلل(.  انظر: العلل، عبد اهلل 

بن أحمد بن حنبل، ت: وصي اهلل عباس، 296/2،  والجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 41/1.
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   أم��ا األول فوثَّق��ه أبو زرع��ة)1) وأحمد)2) وأب��و داود)3) وقال النس��ائي: )ال بأس به()4)، 
وذكره ابن حّبان يف )الثقات()5).  

   والثاين، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي؛ فأحد رجال الصحيحين.
   ويوري��ه ع��ن عثام ب��ن علي أبو كريب محمد ب��ن العاء ثقة حافظ، وعن��ه يروي اإلمام 

الطربي. 
   ويحق للباحث أن يس��أل أركون: من المس��ؤول عن اختاق ه��ذا النص إذن؟ والعقل 

يقول: إنه ال يجوز نسبة الكذب لمن اشتهر بالصدق والنزاهة.
   فه��ذا الحدي��ث مروي بسلس��لة من ال��رواة الثقات المأموني��ن، منتهيًا إل��ى اإلمام ابن 
جرير، وبينه وبين صاحب القصة -طارق ابن شهاب - أربعة رجال كلهم موصوف بالصدق 
واألمان��ة، ثم أودع الط��ربي هذه الرواية المنقولة إليه بالمش��افهة كتابه »التفس��ير«، وال أخال 

»أركون« يشكك يف صحة نسبة كتاب ابن جرير.
   والس��ؤال المك��رر هن��ا: متى تس��رب المخيال الجمعي لل��رواة يف هذا الن��ّص؟ بعبارة 

أوضح: من اخرتع هذه القصة؟! 
قون، والبشر متفقون على قبول خرب الصادق، وإنكاُر     إن نقلة هذا الخرب صادقون مصدَّ
ذل��ك عبٌث؛ فإن مصالح العباد يف معاش��هم قائمة على تصدي��ق إخبار من لم يعرف بالكذب، 

فكيف بمن عرف بالصدق والتوقي يف نقل األخبار؟!
   يقول الس��يد محمد رش��يد رضا)6): )نرى الناس يصدقون أكثر أخبار الجرائد السياسية 

)1)  الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 44/7. 
)2)  سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاين يف الجرح والتعديل، ت: عبد العظيم بستوي، 343/1، وبحر 
ال��دم، ابن عبد الهادي، ص106،  وموس��وعة أق��وال اإلمام أحمد بن حنبل يف رجال الحديث وعلله، الس��يد أبو 

المعاطي النوري وآخرون، 423/2. 
)3)  سؤاالت اآلجري ألبي داود، 214/1. 

)4)   هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، المزي، 336/19.
)5)  الثقات، ابن حبان، 305/7 .

)6)  محم��د رش��يد رضا القلموين، أحد أب��رز رواد الحركة اإلصاحية يف العالم اإلس��امي، ول��د يف بلدة »القلمون« 
من أعمال »طرابلس« الش��رق س��نة 1865م، وفيها نشأ وحاز مبادئ العلوم من أشياخها أمثال: »حسين الجسر«، 
»محمود نش��ابة«، »عبد الغني الرافعي« ...وغيرهم. س��افر بعدها إلى مصر متأث��رًا بأفكار جمال الدين األفغاين= 
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والش��ركات الربقية على كثرة ما عرفوا من كذهبما، واعتقادهم أن ألصحاهبما أهواء سياس��ية 
يحاولون تأييدها بالحق وبالباطل. فإذا كان هذا ش��أن البش��ر يف أمثال هذه األخبار التي تحوم 
حولها الشبهات يف أنفسها، ويف سيرة رواهتا، فكيف يعقل أن يرتابوا يف صحة جميع األحاديث 
الت��ي صححها حفاظ المحّدثين بعد نقد متوهنا، وإقام��ة ميزان الجرح والتعديل لكل فرد من 
أف��راد رواهت��ا؟!، وقد علم أهنم ال يقبل��ون يف االحتجاج حديًثا منقطع اإلس��ناد، وال حديًثا يف 
رواته مجهول، أو أحد ثبت عليه الكذب أو سوء الحفظ أو النسيان أو مخالفة الثقات األثبات 
يف روايت��ه ... أفتعقل��ون مع ه��ذا، أن نرتاب يف تصديق جميع األحادي��ث التي نقلت لنا بدقة، 
لم يعهد لها البش��ر نظيًرا يف تاريخهم القديم وال الحديث، وأنتم ترون أنفس��كم، وسائر البشر 
يصدقون أكرب ما يروى لهم با س��ند وال بحث يف رواته، بل كثيًرا ما يصدقون أخبار من ثبت 

عليهم الكذب مراًرا، كرواة الربقيات والجرائد؟()1).
   وزعم محمد أركون أن القراءة النقدية العقانية للنص )تمحوه كليًا باعتباره يدخل يف 

دائرة الخرافة(.
   بغ��ّض النظ��ر عن صحة أثر عمَر رضي اهلل عنه من جهة إس��ناده؛ فإنه ال يتضمن ما يس��تحيل 
وقوعه، وليس فيه إال أنَّ عمَر أراد أن يخرب جلساءه بمعنى الكالة؛ فخرجت حّية؛ فعَدَل عن عزمه.
   فأي��ن محلُّ مناقضة هذا الخرب للعقل؟ وأين الخ��ارق فيه؟ ولم اعترب أركون هذا الخرب 

من )التظاهرات المعجزة(؟!
   وما الدليل على أنه صناعة المتخيل الديني و االجتماعي؟!

    ث��مَّ ما األمر الذي َتمثَّل��ُه الرواة من خال هذا النّص المخرتع، حتى ُيزعم أنه إنما جاء 
استجابة لرغبة التقديس لدى الرواة، وإشباعًا ألحام األجيال اإلسامية؟! 

=ومحمد عبده؛ ليلتحق باألخير يف القاهرة س��نة 1898م، ويؤس��س مجلة »المنار« التي غدت لسان اإلصاح يف 
العالم اإلسامي ومرجع المسلمين يف معرفة الكثير من أمور دينهم، وأسس معهد »الدعوة واإلرشاد«، وانخرط 
يف العمل الدعوي والسياسي مؤسسًا عديد األحزاب والجمعيات، تويف يف الطريق من »السويس« إلى »القاهرة« 
يف أوت س��نة 1935م. من آثاره: )مجلة المنار(، )الوحي المحمدي(، )تفس��ير المنار(، )الوهابيون والحجاز(. 
األعام، الزركلي، 120/6، والتفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، 253/2، ومعجم المؤلفين، كحالة، 

293/3، واألعام الشرقية يف المائة الرابعة عشرة الهجرية، زكي محمد مجاهد، 1075/3.  
)1)  مجلة المنار، مقال: السنة وصحتها والشريعة ومكانتها )1(، محمد رشيد رضا، 25/19.  
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   نحن مطمئنون إلى أنه ال إجابة مقنعة مؤسس��ة عن هذه التس��اؤالت المشروعة، سوى 
الدعاوى الجوفاء والطروحات الباهتة، وكا األمرين هباٌء يف ميزان العلم.    

ا النصُّ الثاين الذي مثَّل به أركون على دعواه تلك، وهو حديث جابر رضي اهلل عنه؛  •	أمَّ
فهو يف الصحيحين، وليس فيه ما يخالف العقل البتة، بل إنه ال يتضمن خارقًا أو معجزًة، ولم 
يجع��ل العلماء هذا الحدي��ث من أحاديث المعجزات، وليس فيه إال أن رس��ول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم صبَّ فضل وضوئه على صاحبه المغمى عليه، فاستفاق من إغماءته.
   وأرك��ون يزعم أن الوجدان اإلس��امي وتكريس الهيمنة الذكوري��ة هو من أوجد مثل هذه 
المرويات التي تمنع األنثى حقها يف الميراث، وتؤسس لغموض معنى »الكالة« عند الصحابة. 
   والعلماء الذين انربوا لنقد الصحيحين كالجّياين والدارقطني لم يتعرضوا لهذا الحديث 

بالنَّقد، ولم يتكلموا فيه. 
ب البخ��اري رحمه اهلل للحديث يف صحيحه بقول��ه: باب صب النبي صلى اهلل     وق��د بوَّ

عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه.
   يعت��رب محمد أرك��ون ما ورد يف النصين من قبيل المتخّي��ل االجتماعي؛ وهو مدفوع يف 
ذل��ك بغرض مع��روف، يعرفه من اطلع على كتبه ونظرياته، وهو التنكر لفهم الس��لف لبعض 
األلف��اظ ال��واردة يف الق��رآن الكريم؛ بحج��ة أن معناه��ا كان غامضًا لديه��م، أو أن الجدل يف 

تحديد دالالهتا الدقيقة كان قائمًا يف تلك الفرتة، كما هو الشأن يف مصطلح »الكالة«.
   وج��اء تركيزه على مصطلح »الكالة«؛ ألنه - وجلَّ العقانيين المعاصرين- متربمون 
م��ن نظام اإلرث يف اإلس��ام، خاصة ما تعلق منها بفرض األنثى، وه��و - أي: أركون - يرى 
أن ف��رض الفقهاء لمنطقهم يف تحدي��د معنى »الكالة« هو تكريس للهيمن��ة الذكورية، وربط 

للميراث بالتقاليد الجاهلية السائدة.
   ويق��رر أيض��ًا أن ه��ذه الروايات وغيرها ال تحدد معنى »الكال��ة«، بل هتدف إلى إبقاء 
معناه��ا غامضًا ومش��كاً)1)، والغ��رض هو كما يقول: )ألن��ه يبدو أن مكان��ة الكالة تحدث 

)1)  يقول أركون: )والبدهية األولى التي نس��تخلصها من هذه الروايات التي أوردها الطربي هي محاولته المستبسلة 
والضاري��ة إلبق��اء كلمة »الكالة« دون معن��ى، أي العجز عن تحديد معناها(. انظر: م��ن االجتهاد إلى نقد العقل 

اإلسامي، ص52. 
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وضعًا جديدًا يؤدي إلى زعزعة نظام اإلرث العربي السابق()1).
   ولس��نا هن��ا بصدد مناقش��ة هذا ال��رأي، ب��ل اكتفينا بمناقش��ة نقد »أرك��ون« لألحاديث 
والمروي��ات التي وردت فيها هذه اللفظة )الكالة(، ودعواه أهنا صناعة للمتخيل االجتماعي 

الديني. 
   وأثبتنا أن ما عول عليه يف دعواه ال ينهض دلياً على نظريته تلك، فالروايتان صحيحتان، 

وليس فيهما ما يشير إلى أهنما من صناعة خيال الرواة. 
املطل��ب الث��اين: املتخّي��ل يف حديث ب��دء الوح��ي )درا�صة ملوق��ف: ب�صام اجلم��ل)2(، وه�صام 

جعيط()3(  
   م��ن األحادي��ث التي زع��م العقانيون المعاصرون أهنا نس��بت إلى الرس��ول صلى اهلل 
عليه وس��لم بفعل الصناعة الخيالية للرواة المس��لمين؛ تلك المتعلقة بالمائكة على العموم، 
والمل��ك جربيل عليه الس��ام بوجه أخص، حي��ث يزعم هؤالء أن كثيرًا م��ن األحاديث التي 
جاءت يف وصف جربيل عليه السام، ليست إال اختاقًا الواعيًا لألجيال اإلسامية األولى، 
وتعبيرًا عن تمّثلهم لهذا المخلوق المقّدس، ونحتًا للصورة المتخّيلة عنه، وال عاقة لها بما 

صدر عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم على وجه الحقيقة.  
   وس��أبرز- هنا- موقف الكاتبين الحداثيين »بس��ام الجمل« و»هش��ام جعيط« إزاء هذا 
الصن��ف من المرويات، لكن قبل هذا أنوه أن األول كان قد قرر أن المائكة عمومًا وجربيل 
على وجه خاص ال يعُد كونه ]رمًزا= Le symbole[ يعترب ركنًا ضروريًا يف أي عملية تخّيلية، 
وكان ق��د س��بقه يف ذلك هش��ام جعيط حين نفى أن يك��ون جربيل من المائكة من األس��اس 

)1)  المرجع نفسه، ص52. 
)2)  باح��ث وأكاديمي تونس��ي، حاص��ل على الدكت��وراه يف اآلداب من جامعة منوبة، يش��غل أس��تاذًا يف كلية اآلداب 
بصفاقس، له مجموعة من األعمال المنش��ورة من بينها: كتاب )أسباب النزول(، )اإلسام السني(، و)ليلة القدر 
يف المتخّيل اإلس��امي(، ويش��رف على تحكيم البحوث المقدمة لمؤسس��ة »مؤمنون با ح��دود« الحداثية التي 

تطعن يف اإلسام ومصادره. 
)3)  كات��ب وم��ؤرخ حداثي تونس��ي، ول��د يف تونس س��نة 1935م، وحصل على اإلج��ازة يف التاريخ س��نة 1962م، 
والدكتوراه من جامعة باريس س��نة 1981م، عمل مدرس��ًا يف عدة جامعات منها: جامعة تونس، جامعة ماك غيل 
بمونري��ال )كن��دا(، وجامعة كاليفورنيا، وتولى س��نة 2012م رئاس��ة مجمع بيت الحكمة. م��ن مؤلفاته: )الوحي 

والقرآن والنبوة(، )يف السيرة النبوية(، )أزمة الثقافة اإلسامية( .. وغيرها.
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مستداًل بقول اهلل تعالى: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ژ ]البقرة: 98[)1).

 وهذا من أغرب االس��تدالل؛ فإنَّ عطف جربيل وميكائيل على المائكة، هو من عطف 
الخاص على العام للداللة على التعظيم والتش��ريف، ويسمى يف عرف أهل اللغة )التجريد(،  
��ْيء مندرجا تحت عموم، ثم تف��رده بِالذكِر، َوذلك لمعنى ُمْخَتصٍّ بِه دون  )وهو َأن يكون الشَّ
أف��راد ذل��ك العام. فجربيل ومي��كال جعا كأهنما من جن��س آخر، ونزل التََّغاُي��ُر فِي الوصف 
، على  كالتغاي��ر يف الجنس، فعطف. وهذا النوع من العط��ف، أعني عطف الخاص على العامِّ

تِي اْنفردت بِها الواو()2).  سبيل الّتفضيل، هو من األحكام الَّ
 أم��ا حدي��ث ب��دء الوح��ي، أو م��ا يعرف بقص��ة »الغ��ار«؛ فه��و مم��ا تواط��أ العقانيون 
المعاص��رون - بمختل��ف اتجاهاهت��م - على إنكاره، وهم يف ذلك كله لم يأتوا بجديد س��وى 
النفخ يف النظريات االستشراقية، وإعادة طرحها بصيغ مختلفة – كعادة القوم يف جّل نظرّياهتم 
المنتحلة -؛ وهذا الحديُث هو الذي قال فيه المستش��رق الربيطاين »منتجمري وات« بأنه )ال 

فائدة كبيرة من مناقشة إسناده()3)، واقرتح بداًل من ذلك دراسة األدلة العقلية لفقراته! )4).
   ونص الحديث محل الدراس��ة يحكي )اللقاء األول بين الرس��ول صلى اهلل عليه وسلم 
وجربيل عليه الس��ام، وهو ما عرف بحادثة الغار، وهو مخرج يف كتابي البخاري ومس��لم – 
وهم��ا من أوثق المص��ادر العلمية التي جمعت األحاديث النبوي��ة – لذلك لم يمار أحد ممن 
عرف��وا منه��ج النقد الحديثي يف صحة هذه الرواية وثبوهتا؛ ألهنا اس��توفت ش��روط الصحة يف 
الس��ند والمتن، فالس��ند متص��ل بريء من أي نوع من أن��واع االنقطاع، ورجال��ه الرواة حازوا 
العدال��ة –أي األمانة العلمية -، والضب��ط - أي الكفاءة العلمية أيضًا، والمتن - وهو الكام 

)1)  انظر: الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، ص119، )هامش32). 
)2)  البحر المحيط يف التفس��ير، أبو حيان محمد بن يوس��ف األندلس��ي، ت: صدقي جميل، 516/1،  وانظر: أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل، نصر الدين البيضاوي، ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي، 96/1،  والتحرير والتنوير. 
)3)  محمد يف مكة، ويليام منتجمري وات، ترجمة: عبد الرحمن عبد اهلل الشيخ، ص105 )نسخة الشاملة(،  وانظر: 
منه��ج مونتغم��ري وات يف دراس��ة نبوة محمد، جعفر ش��يخ إدريس، ضمن )مناهج المستش��رقين يف الدراس��ات 

العربية اإلسامية(،  215/1. 
)4)  محمد يف مكة، منتجمري وات، ص105. 
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الذي انتهى إليه الس��ند - خال من الش��ذوذ والعلة القادحة، كما سلم منهما السند كذلك، بيد 
أن معظ��م أصحاب االتج��اه العقاين المعاصر، ينك��رون هذه الرواية، ويدع��ون أهنا مختلقة 
مصنوع��ة وضعه��ا يف القرن الث��اين أو الثالث م��ن الهجرة )مس��يرو أمور التقديس( ألس��باب 

وأهداف عدة()1).
   ولس��نا هنا يف وارد الرد على جّل من أنكر هذه القصة، إنما القصد مناقش��ة من زعم أنَّ 

الحادثة من نتاج المتخيل الديني، وأن خيال الرواة هو من رسم جربيل على تلك الصورة.
    وس��نحصر الدراس��ة يف ذكر اعرتاضين الثنين من أقطاب العقاني��ة المعاصرة، وهم: 

بسام الجمل، هشام جعّيط.  
أوالً: بسام الجمل ودعوى التناقض يف الحديث:

   لقد س��عى »بس��ام الجم��ل» يف أطروحته )أس��باب الن��زول( إلى إلص��اق كّل الروايات 
واألخبار الواردة يف ش��أن جربيل عليه السام، س��واء ما تعلق منها بشكله أو وظيفته أو بعض 
األحداث التي كان حاضرًا فيها، إلى صناعة المتخيل اإلس��امي، أي أّن وجدان المس��لمين 
األوائل وتمّثلهم لهذا المخلوق المقدس – حس��به – هو ما أس��هم يف صناعة هذه النصوص 
واخرتاعها، وفرض وجودها يف المدونة اإلس��امية، وهو يف سبيله هذا – أي الجمل – وأثناء 
س��وقه للمرويات، ال يبالي أكانت هذه المرويات يف أعلى درجات الصحة، أو كانت يف أدنى 
دركات الضع��ف، وأن��ى له ذلك والقصور يف معرفة علوم الحديث وقواعده س��مة عامة لدى 

أصحاب االتجاه العقاين المعاصر، ال يكاد ينفّك عنها أحد.
   ولتجلية ذلك وبيانه - وحتى تتضح الصورة - أحب أن أسبق بالنتيجة التي وصل إليها 
»الجمل« بعد دراسته لبعض المرويات المتعلقة بجربيل، قبل عرض رأيه يف )حديث الغار(؛ 

حتى نفهم تفاصيل هذا الرأي.  
   فهو يقرر: ) بأن صورة جربيل يف المتخيل اإلس��امي غير مقتصرة على دوره األصلي 
بصفته مبلغاً كام اهلل إلى الرس��ول، وإنما أس��ندت إليه وظائف أخرى خارجة عن مقتضيات 
الرسالة يف جوهرها، حتى إنه أدلى برأيه يف بعض الصحابة، وواضح أن همَّ المتخيل اإلسامي 

)1)  االتجاه العلماين المعاصر يف علوم القرآن الكريم دراسة ونقد، أحمد محمد فاضل، ص155، بتصّرف. 
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يف هذا الباب إعادة بناء عاقة الرسول بجربيل منذ بدايتها حتى نشأ ضرب من التازم بينهما. 
وقد أس��همت أخبار أس��باب النزول يف إثبات صور عديدة لجربيل أنتجها المتخيل ال مرجع 
لها أصاً يف نص المصحف. وبذلك أسقطت األجيال اإلسامية على جربيل تمثاهتا لكائن 
من الكائنات الامرئية، وألبس��ته قيمًا وس��لوكًا ومش��اعر متنزعة من واقع الناس يف معاشهم 
وعاقاهتم االجتماعية. فهذا جربيل ينطق بلس��ان عربي ويس��تبد ب��ه الحزن، ويجهش بالبكاء 
ويركب الخيل، ويتمثل يف صورة بش��ر س��وي ...إلخ، وبذلك فإن تكتم الوحي عن ش��خصية 
جربيل يف مامحه وحقيقته لم يمنع المتخيل اإلس��امي من أن ينس��ج له صورًا جعلته أقرب 
إلى عالم اإلنسان المادي منه إلى عالم الكائنات الامرئية، ويعني ذلك أن المتخيل يف أسباب 

النزول قد أدى وظيفة مهمة وهي أنسنة جربيل()1).
   فكما هو واضح يف هذا النص، ينس��ب الجمل بعض الوظائف إلى جربيل عليه السام 
يف س��ياق إثبات أهنا منس��وبة إليه من طرف المتخيل الديني للرواة، وهذه الوظائف كما ترى 
بعضه��ا ثابت أثبتته��ا الروايات الصحيح��ة، وبعضها ال يصحُّ وال يثبت كبكائه عليه الس��ام؛ 
فإن��ه ال يثبت في��ه نصٌّ صحيح، وما روي يف ذل��ك فهو موضوع كالحدي��ث الطويل الذي فيه 
وص��ف جربي��ل للنار، وفيه: )فنظر رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم إلى جربي��ل وهو يبكي، 

فقال: )أتبكي يا جربيل وأنت من اهلل بالمكان الذي أنت به؟!))2).

)1)  المرجع نفسه، ص388. 
)2)  أخرج��ه الطرباين يف )المعجم األوس��ط(، 89/3،  واب��ن أبي الدنيا يف )صفة الن��ار(، ت: محمد خير، ص103، 
كاهم��ا م��ن طريق س��ام الطويل عن األجلح الكندي، ع��ن عدي الكندي عن عمر بن الخط��اب رضي اهلل عنه. 
ق��ال الهيثمي: )فيه س��ام الطويل، مجمع على ضعف��ه(. مجمع الزوائد، 387/10، وق��ال األلباين: )موضوع(. 
السلس��لة الضعيفة، 312/2، وقال أيضًا: )الرتكيب والصنع عليه ظاهر، ثم إن فيه ما هو مخالف للقرآن الكريم 

يف موضعي��ن من��ه: األول: قول��ه يف إبليس: )كان من المائك��ة(، واهلل عز وجل يقول في��ه: ژ ۀ        ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ     ھ ژ  ]الكه��ف:  50[، وم��ا يروى عن ابن عباس يف تفس��ير قول��ه: ژ ۀ  ہ  ژ  أي: من خزان الجنان، 
وأن إبلي��س كان من المائكة، فمما ال يصح إس��ناده عنه، ومم��ا يبطله أنه خلق من نار كما ثبت يف القرآن الكريم، 
والمائك��ة خلقت من نور كما يف صحيح مس��لم  عن عائش��ة مرفوعًا، فكيف يصح أن يك��ون منهم خلقة، وإنما 
دخل معهم يف األمر بالس��جود آلدم عليه الس��ام ألنه كان قد تش��به هبم وتعبد وتنسك، كما قال الحافظ ابن كثير، 
وقد صح عن الحسن البصري أنه قال: )ما كان إبليس من المائكة طرفة عين قط، وإنه ألصل الجن، كما أن آدم 

عليه السام أصل البشر (.
الموضع الثاين: قوله: )ابتلي به هاروت وماروت(. فإن فيه إش��ارة إلى ما ذكر يف بعض كتب التفس��ير أهنما أنزال= 
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��ا ك��ون جربي��ل ينطق بلس��ان عربي فصيح، وكون��ه كائنًا ماديًا، فهو مما لم تس��تقل      أمَّ
الروايات بالداللة عليه، إذ القرآن الكريم – والذي يسميه الكاتب »الوحي« -، دلَّ على ذلك 
أيض��ا، فكي��ف يزعم أن ما دّلت عليه المرويات ال مرجع له��ا يف نص المصحف، ويدعي أهنا 

مما أنتجه المتخيل اإلسامي للرواة من أجل أنسنة جربيل؟!
ا كونه كائنًا ماديًا –أي: جس��مًا-؛ فقد وصف اهلل المائكة بقوله: ژ ۀ  ۀ      أمَّ
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ژ ]فاطر: 1[، وجربيل ملٌك با ريب، إذ 

كيف يستقيم أن ال يكون ماديًا)1) وتكون له أجنحة؟!.
   وق��د وص��ف اهلل جربيل يف قوله: ژ ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ژ ]النجم: 6[، قال ابن عباس، 

والحسن: )ذو منظر حسن( ، وقال قتادة: )ذو خلق طويل()2).
   فكيف يكون كذلك وهو ليس جسمًا؟!

   وال تع��ارض بي��ن كونه جس��مًا، وكونه ال مرئيًا؛ ف��إن الكثير م��ن المخلوقات التي ال 
تدركه��ا العي��ن لصغر حجمها-  مثاً -؛ ال ينكر الكاتُب يف كوهنا أجس��امًا؛ مثل المخلوقات 

المجهرية، والخايا، والبكتيريا ... وغيرها.

=إل��ى األرض، وأهنما ش��ربا الخمر وزنيا وقتا النفس بغير، فه��ذا مخالف لقول اهلل تعالى يف حق المائكة: ژ ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ ]التحريم: 6[، ولم يرد ما يشهد لما ذكر، إال يف بعض اإلسرائيليات التي 

ال ينبغي أن يوثق هبا(. السلسلة الضعيفة، 313-312/2.  
)1)  نحن يف وصفنا لجربيل بأنه كائن مادي إنما نجاري المعرتض يف اصطاحه، وإال فإننا نفضل استخدام مصطلح 
»الجسم« كونه األنسب يف االستعمال الشرعي، ويستعمله العلماء يف تعريف المائكة، يقول الشيخ ابن عثيمين: 
)المائكة أجس��ام، وليس��ت أرواحًا با أجس��ام، ولكن اهلل عز وجل حجبهم عنا، جعله��م عالمًا غيبيًا، كما أن 
الجن أجسام ولكن اهلل عز وجل حجبهم فجعلهم عالمًا غيبيًا(. شرح كتاب رياض الصالحين، محمد بن صالح 

بن عثيمين، 392/4-394. وقال أيضًا: )المائكة أجسام با شك، كما قال اهلل عّز وجل: ژ ۀ   ۀ  ہ  
ہ   ہ ژ ]فاطر:1[، وقال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )أطت الس��ماء( واألطيط: صرير الرحل، أي إذا كان 
على البعير حمل ثقيل؛ تس��مع له صريرًا من ثقل الحمل، ويدل لهذا حديث جربيل عليه الس��ام: أن له س��تمائة 
جناح قد سد األفق ، واألدلة على هذا كثيرة، وأما من قال: إهنم أرواح ال أجسام لهم، فقوله منكر وضال، وأشد 
منه نكارًة من قال: إن المائكة كناية عن قوى الخير التي يف نفس اإلنسان، والشياطين كناية عن قوى الشر، فهذا 
من أبطل األقوال(. شرح األربعين النووية، محمد بن صالح بن عثيمين، ص 61-62( ، وينظر: »مجموع فتاوى 

ورسائل العثيمين« )5/ 119-118) .
وقال عمر األش��قر:)ولما كانت المائكة أجس��امًا نورانيَّة لطيفة ؛ فإن العباد ال يستطيعون رؤيتهم، خاصة أن اهلل 

لم ُيعِط أبصارنا القدرة على هذه الرؤية(.
)2)  جامع البيان، الطربي، 499/22،  وتفسير القرآن، السمعاين، 285/5.   
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 أم��اَّ كون��ه ناطقًا متكلمًا؛ فكام المائكة ونطقهم ثابت بنص الكتاب أيضًا، وقد ذكر اهلل يف 
س��ورة الحجر حوارًا جرى بينهم وبين نبي اهلل إبراهيم عليه الس��ام، حين جاؤوه مبشرينه بالولد، 

قال تعالى: ژ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ  ڀ   
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ٺ    ڀ   ڀ  
چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ژ ]الحجر: 51 – 60[.
   وحي��ن وف��دوا إل��ى لوط علي��ه الس��ام: ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

]الحجر: 61 – 65[.
   والمرس��لون يف القصتي��ن هم من المائك��ة با نزاٍع، فنطقهم بفصي��ح الكام ثابت يف 
الوحي القرآين – كما يحب »الجمل« تسميته-، ولم تختص المرويات المشكلة التي هي من 

صناعة المتخيل اإلسامي بإثباته !!.
   أم��ا جربي��ل عليه الس��ام، وال��ذي يزعم الكات��ب أنَّ نطقه بفصيح ال��كام ال مرجع له 
يف ن��ص المصح��ف، وأنَّ األحادي��ث التي ت��روي أنه تكلم ونط��ق إنما هي صناع��ة للمتخيل 

اإلس��امي؛ فالقرآن الكري��م أثبت أنه تكلم مع مريم عليها الس��ام يف قوله تعالى: ژ ڍ   
ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  گ  گ   گ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ژ مريم: ]17 - 21[.

   والعلماء متفقون على أن »الروح« يف اآلية هو جربيل عليه السام)1)، وهو هنا يخاطب 

)1)  قاله: قتادة، وعكرمة، والحس��ن، وعطاء بن يس��ار، ووهب بن منبه، وابن جري��ج.. وغيرهم. انظر: جامع البيان، 
الطربي، 163/18، وتفس��ير القرآن العظيم، عبد الرحمن ابن أبي حاتم، ت: أسعد الطيب، 2403/7،  ومعالم 

التنزيل، البغوي، 223/5، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 220/5. 
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مريم البتول بكام تفهمه، وال أخال الكاتب ينكر هذا أو يشكك فيه؛ فلَم يزعم أنَّ هذه األمور 
ألصقتها الروايات بجربيل إشباعًا لرغبة التقديس، وتلبية لمطلب الوجدان الديني، واستجابة 

لتمثلهم لشكله ودوره؟!. 
   ثم إن آيات سورة )مريم( تثبُت أيضًا تمثل جربيل عليه السام بالبشر، يف قوله تعالى: 
ژ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ ژ مري��م: ]17[، وه��و أمر ادع��ى »الجمل« أن ال أصل له يف نص 
المصحف، وأن األحاديث استقلت بذكره؛ كوهنا صناعًة لخيال الرواة الذين أرادوا أن يكون 

جربيل كذلك. 
وبالعودة إلى حديث بدء الوحي نذكر بالمقطع المستشكل لدى الكاتب، وهما مقطعان، األول:

   )ث��م نوديُت، فرفعُت رأس��ي، فإذا هو على العرش يف اله��واء ... فقلت دّثروين دّثروين، 
فصب��وا على ماًء فأنزل اهلل تعال��ى: ژ ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ژ 

المدثر: ]1 – 4[)1).
   يقول بس��ام الجمل: )ولعلَّ أهم ما ياحظ يف هذا الخرب أن جربيل لم يكن س��وى صورة 
مائكية لم تأنس لها نفس محمد، فش��عر باالرتجاف، وانتابه إحس��اٌس بالربودة؛ فطلب التدّثر 
طلبًا للدفء. ولكن زوجه خديجة ومن كان معها صبوا عليه ماًء، وهو يف بعض الروايات )ماًء 

بارًدا(، ومن هنا تنشأ صورة مستفزة لألذهان لجمعها بين الشيء ونقيضه: التدثر والماء()2). 
   أشكل على بسام الجمل، الجمع بين طلبه صلى اهلل عليه وسلم التدثر من الربد، وصب 
الس��يدة خديجة رضي اهلل عنها للماء البارد عليه، ووصف األمر بأنه مستفز لألذهان، والواقع 
غي��ر ه��ذا تمامًا فإنَّ من البدهيات يف علم الطب معالجة الحم��ى - وهي ارتفاع درجة حرارة 
الجس��م - بالماء البارد، والمش��اهُد يف عالم الناس أن المحموم يش��عر بالربد والرعش��ة رغم 
ارتفاع درجة حرارة جس��مه، وش��عوره بالربد ناتج من محاولة الجس��م تربيد نفس��ه لتخفيض 

الحرارة، من خال إفراز العرق. 
فالعج��ب م��ن تعّجب »الجمل« من جم��ع النص النبوي بين طلبه صلى اهلل عليه وس��لم 

)1)  أخرجه هبذا اللفظ: البخاري يف )الصحيح(، رقم:4922، ورقم:4924، ومسلم يف )الصحيح(، رقم:257. عن 
جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما.

)2)  أسباب النزول، الجمل، ص384. 
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التدثر، وبين صبِّ الماء البارد عليه، ولو كلَّف المعرتض نفسه النظر يف كتب شروح الحديث 
ألدرَك أنَّ ما بينّاه هو عين ما ذكره الشراح يف تفسيرهم الحكمة من الجمع بين األمرين.

واستش��كال »الجمل« لهذا المقطع من الرواية إنما نتج من سوء فهمه للنص، إذ زعم أن 
س��بب طلب النبي صلى اهلل عليه وس��لم التدثر إنما كان بسبب الخوف والفزع، والذي جعله 
يش��عر بال��ربودة، فصعب عليه التوفيق بي��ن هذا وصبه صلى اهلل عليه وس��لم الماء البارد على 
رأس��ه، لكن ظاه��ر الرواية يدل على أن س��بب ذلك إنم��ا كانت الحمى التي يش��عر المريض 

معها - أو بعدها - غالبا بالربودة، والحاجة إلى التدّثر.
يقول الحافظ ابن حجر: )كأن الحكمة يف الصب بعد التدثر طلب حصول الس��كون لما 
وقع يف الباطن من االنزعاج أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى وقد عرف من الطب النبوي 

معالجتها بالماء البارد()1). 
والحافظ يش��ير هنا إلى الحديث الذي أرش��د فيه النبي صلى اهلل عليه وس��لم إلى طريقة 

معالجة الحمى بتربيد الجسم بالماء يف قوله: )الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء()2).
وقد كان دأبه صلى اهلل عليه وس��لم أنه إذا ُحمَّ صبَّ الماء على رأس��ه، وبذلك كان يأمر 
أصحابه، فعن أس��ماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنها أهنا قالت: )كان رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم يأمرنا أن نربدها بالماء()3).
فهذا االستش��كال ال وزن له، والصورة ليست مستفزة لألذهان – كما ادعى »الجمل«-، 

بل هي موافقة للعقل والمنطق.
ثم انتقل الجمل من رواية الصحيح هذه إلى رواية ش��ديدة الضعف؛ ليبني عليها عالَي 
وقص��ورًا، ويق��وي هبا نظريت��ُه يف صناعة خيال ال��رواة للنصوص المش��كلة المخالفة للعقل، 

)1)  فتح الباري بش��رح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العس��قاين، ت: محب الدين الخطيب، 
 .722/8

)2)  أخرجه البخاري يف )الصحيح(، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأهنا مخلوقة، رقم:3261، 3262، 3263، 
3264، وكتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم، رقم:5723، 5725،5726، ومس��لم يف )الصحيح(، كتاب 

السام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم: 2209،2210، 2212.
)3)  أخرج��ه البخ��اري يف )الصحي��ح(، كتاب بدء الخل��ق، باب صفة النار وأهن��ا مخلوقة، رقم: 5724،  ومس��لم يف 

)الصحيح(، كتاب السام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم:2211. 
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والرواي��ة ه��ي م��ا روي عنه صلى اهلل عليه وس��لم أنه قال: ) ... ثم نزل ب��ي إلى قرار األرض، 
فتوض��أ وتوضأت، ثم صلى وصليُت مع��ه ركعتين. وقال: هكذا الصاة يا محمد، فذكر عليه 

الصاة والسام ذلك لخديجة ...()1). 
قال الجمل: )إن الصورة التي رس��مها المتخيل اإلس��امي عن جربيل تعوياً على هذا 
الخرب تقدمه على أنه إمام مرش��د للرس��ول يعلمه كيفية الوضوء وأداء الصاة ويخاطبه بلسان 
عرب��ي مبين: )هك��ذا الصاة يا محم��د(، يحصل ذلك كله والرس��ول يف بدء عهده بالرس��الة 
وبتلقي الوحي وقبل فرض الصاة بس��نتين، وال ش��ك يف أن وظيفة هذا الخرب أنه يلبي مطلبًا 
مهما للوجدان اإلسامي قديًما، وهو قيام الرسول بفريضة الصاة قبل غيره من الناس، بمن 
فيه��م صحابته. إذ ال يتصور هذا الوجدان أن يقضي الرس��ول م��دة إقامته يف مكة منذ البعثة – 

وهي تربو على عشر سنوات – دون صاة()2).
   فكم��ا ترى؛ يؤس��س الكاتب للدع��اوى العريضة بن��اًء على رواية واهي��ة، منقطعة، لم 
يصححه��ا واحد من المحدثين، إنما ذكرها الرازي يف )تفس��يره()3) بصيغة التمريض عن ابن 
عب��اس رض��ي اهلل عنهما، عند تفس��ير قوله تعال��ى: ژ ک  ک  ک    گ  گژ ]القلم: 02[، 

وتابعه عليها ابن عادل الحنبلي)4) يف لبابه)5)،والشربيني)6)  يف )السراج المنير()7).

)1)  انظر الصفحة الموالية.  
)2)  أسباب النزول، الجمل، ص385. 

)3)   التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 79/30.
)4)  س��راج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي، أبو حفص الدمش��قي، إمام مفسر، لم تذكر المصادر تاريخ مياده، 
واختلفت يف تاريخ وفاته، فقيل: يف 880 ه، وقيل: قبل ذلك. من أشهر آثاره: تفسيره الكبير الموسوم ب�)اللباب(. 
لم أعثر له على ترجمة سوى يف: طبقات المفسرين، أحمد بن محمد األدنه وي، ت: سليمان الخزي، ص418، 
والس��حب الوابلة عل��ى ضرائح الحنابلة، محمد بن عبد اهلل بن حميد، ت: بكر أب��و زيد وعبد الرحمن العثيمين، 

793/2،  واألعام، الزركلي، 58/5،  ومعجم المؤلفين، كحالة، 300/7. 
)5)  اللباب يف علوم الكتاب، سراج الدين عمر بن عادل الحنبلي، ت: عادل عبد الموجود وآخرون، 267/19. 

)6)  محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين القاهري الشافعي، المشهور بالخطيب، فقيه مفسر، ولد ونشأ بالقاهرة، 
وفيه��ا تويف س��نة 977ه، من آثاره: )مغن��ي المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج(، )والس��راج المنير يف اإلعانة على 
معرفة بعض معاين كام ربنا الحكيم الخبير(. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  عبد الحي بن أحمد ابن العماد 
الحنبلي، ت: محمود األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط، 561/10،  والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة،  

نجم الدين العزي، ت: خليل منصور، 72/3،  واألعام، الزركلي، 06/6
)7)  السراج المنير . 
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   إذن ... يعّول »الجمل« على هذا الخرب الضعيف جدًا؛ لينسب إلى الوجدان اإلسامي 
صناعة هذا الخرب وغيره من األخبار التي تشير إلى أن جربيل عليه السام علم النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم الصاة، ألن هذه األخبار تلبي مطلبًا مهمًا لهذا الوجدان    - حس��ب جعيط-، 
وهو قيام النبي بالصاة قبل أن تفرض، ألنَّ قداسة النبي صلى اهلل عليه وسلم لدى المسلمين 

وتمّثلهم لمكانته؛ تمنع أن يقضي عشر سنوات دون أن يؤدي الصاة هلل عز وجل!.
   وليس هناك خربٌ صحيٌح ينصُّ على أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أدى الصاة – بأفعالها 
وأقوالها المخصوصة المعروفة – قبل أن تفرض عليه ليلة اإلسراء، يف القصة المشهورة التي 
أخرجها الش��يخان، وفيها قوله صلى اهلل عليه وس��لم: ) ... َفَأْوَحى اهلُل إَِليَّ َما َأْوَحى، َفَفَرَض 
َم َفَقاَل: َما َفَرَض  َعَليَّ َخْمِسيَن َصَاًة فِي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفنََزْلُت إَِلى ُموَسى َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
تَِك؟ ُقْلُت: َخْمِس��يَن َصَاًة. َقاَل: اْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْس��َأْلُه التَّْخِفيَف ... َقاَل : َفَلْم  َربَُّك َعَلى ُأمَّ
ُد إِنَُّهنَّ َخْمُس  ��َام َحتَّى َقاَل: َيا ُمَحمَّ َأَزْل َأْرِجُع َبْيَن َربِّي َتَباَرَك َوَتَعاَلى َوَبْيَن ُموَس��ى َعَلْيِه السَّ

َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة ، لُِكلِّ َصَاٍة َعْشٌر ، َفَذلَِك َخْمُسوَن َصَاًة()1).
   قال الحافظ ابن كثير: )فلما كان ليلة اإلسراء قبل الهجرة بسنة ونصف؛ فرض اهلل على 
رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركاهنا وما يتعلق هبا بعد 

ذلك، شيئًا فشيئًا()2).
   أما جربيل عليه السام، فليس لدينا نٌص ثابٌت صحيٌح يدل على أنه صلى بالنبي صلى 
اهلل عليه وس��لم قبل حادثة اإلس��راء، بل الثابت أنه صلى بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم، وعلمه 

أوقاهتا صبيحة اإلسراء.
َبْيِر  َاَة َيْوًم��ا، َفَدَخَل َعَلْيِه ُعْرَوُة ْبُن الزُّ َر الصَّ    فع��ن اْبِن ِش��َهاٍب َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َأخَّ
َاَة َيْوًما َوُهَو بِاْلُكوَفِة، َفَدَخَل َعَلْيِه َأُبو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريُّ  َر الصَّ َفَأْخَبَرُه َأنَّ اْلُمِغيَرَة ْبَن ُشْعَبَة َأخَّ
َفَق��اَل: َم��ا َهَذا َيا ُمِغيَرُة؟ َأَلْيَس َق��ْد َعلِْمَت َأنَّ ِجْبِريَل َنَزَل َفَصلَّى، َفَصلَّى َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل 

)1)  أخرج��ه البخ��اري يف )الصحي��ح(، كتاب الص��اة، باب كي��ف فرضت الصاة يف اإلس��راء، رق��م349، وكتاب 
أحاديث األنبياء، باب ذكر إدريس عليه السام، رقم3342، وكتاب مناقب األنصار، باب المعراج، رقم3887، 
وكتاب التوحيد، باب ژ ڃ  چ  چ   چ ژ ]النس��اء: 164[،  ومس��لم يف )الصحيح(، كتاب اإليمان، 

باب اإلسراء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفرض الصلوات، رقم259، 263.
)2)  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 164/7. 
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َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُسوُل اهللِ 
��ى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى  َصلَّ
ُث َيا  َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُث��مَّ َقاَل: )بَِهَذا ُأمِْرت( َفَقاَل ُعَمُر لُِع��ْرَوَة: اْنُظْر َما ُتَحدِّ
َاِة؟ َفَقاَل  َم َوْقَت الصَّ َام ُهَو َأَقاَم لَِرُسوِل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُعْرَوُة؟ َأَو إِنَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ

ُث َعْن َأبِيِه)1). ُعْرَوُة: َكَذلَِك َكاَن َبِشيُر ْبُن َأبِي َمْسُعوٍد ُيَحدِّ
ْيُت  ْيُت َمَعُه، ُثمَّ َصلَّ نِي، َفَصلَّ    ويف رواي��ة أنه صلى اهلل عليه وس��لم قال: )َنَزَل ِجْبِري��ُل َفَأمَّ

ْيُت َمَعُه( َيْحُسُب بَِأَصابِِعِه َخْمَس َصَلَواٍت. ْيُت َمَعُه، ُثمَّ َصلَّ ْيُت َمَعُه، ُثمَّ َصلَّ َمَعُه، ُثمَّ َصلَّ
   أم��ا إرش��اد جربي��ل النبي صلى اهلل عليه وس��لم إلى أوقات الصاة؛ فق��د كان يأتيه عند 
دخ��ول وقت كل فرض، كم��ا يف حديث َجابر ْبن َعْبِد اهللِ رضي اهلل عنهما َق��اَل: )َجاَء ِجْبِريُل 
ُد َفَصلِّ  ��ْمُس َفَقاَل: ُقْم َي��ا ُمَحمَّ َم ِحيَن َزاَلْت الشَّ ��َام إَِلى النَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ َعَلْي��ِه السَّ
ُجِل مِْثَلُه َجاَءُه لِْلَعْصِر َفَقاَل: ُقْم َيا  ��ْمُس. ُثمَّ َمَكَث َحتَّى إَِذا َكاَن َف��ْيُء الرَّ الظُّْهَر ِحيَن َماَلْت الشَّ
��ْمُس َجاَءُه َفَقاَل: ُق��ْم َفَصلِّ اْلَمْغِرَب. َفَقاَم  ��ُد َفَصلِّ اْلَعْصَر. ُثمَّ َمَكَث َحتَّى إَِذا َغاَبْت الشَّ ُمَحمَّ
��َفُق َجاَءُه َفَق��اَل: ُقْم َفَصلِّ  ��ْمُس َس��َواًء، ُث��مَّ َمَكَث َحتَّى إَِذا َذَهَب الشَّ َها ِحيَن َغاَبْت الشَّ َفَصاَّ
َها ... الحديث، وفيه: َفَقاَل – يعني جربيل -: َما َبْيَن َهَذْيِن َوْقٌت ُكلُُّه()2). اْلِعَشاَء. َفَقاَم َفَصاَّ
   وق��د أجمع العلماء على أن ذلك كان صبيحة اإلس��راء، وأن أول صاة صاها جربيل 

بالنبي صلى اهلل عليه وسلم كانت صاة الظهر
    ق��ال القرطب��ي رحمه اهلل:)ول��م يختلفوا يف أن جربيل عليه الس��ام هب��ط صبيحة ليلة 

اإلسراء عند الزوال فعلم النبي صلى اهلل عليه وسلم الصاة ومواقيتها ()3).

)1)  أخرج��ه البخ��اري يف )الصحيح(، كتب الص��اة، باب مواقيت الصاة، رقم521، وكت��اب يدء الخلق، باب ذكر 
المائكة، رقم3221، ويف كتاب المغازي، باب ..، رقم4007، ومسلم يف )الصحيح(، كتاب المساجد ومواضع 

الصاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم166، 167. 
)2)  أخرج��ه أحم��د يف )المس��ند(، رقم14538، 408/22، والنس��ائي يف )الس��نن( ت: عبد الفتاح أب��و غدة، كتاب 
المواقيت، أول وقت العشاء، رقم526، 263/1، وابن حبان يف )الصحيح(، ت: شعيب األرناؤوط، 335/4، 
والط��رباين يف )المعج��م الكبير(، 260/17، قال الهيثمي: )يف الصحيح أصله من غير بيان ألول الوقت وآخره(. 

مجمع الزوائد، 305/1، والحديث صححه األلباين يف )إرواء الغليل(، 270/1.
)3)  الجام��ع ألح��كام الق��رآن، محمد بن أحم��د القرطبي، ت: عبد اهلل الرتك��ي ومحمد الخن ومحم��د كريم الدين، 

.15-14/13
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   وقال ش��يخ اإلسام ابن تيمية: )لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي 
صلى اهلل عليه وسلم لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم()1).

َها َرُس��وُل اهللِ  ُل َصَاٍة َصاَّ وأخ��رج عب��د الرزاق يف )مصنفه( عن الحس��ن قوله: )َكاَن��ْت َأوَّ
ْهَر َفَأَتاُه ِجْبِريُل َفَقاَل: ژ ک  ک  گ  گ  ژ ]الصافات: 165[))2). َم الظُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

   ونح��ن يف عرضن��ا لهذه األدلة إنم��ا نثبت أن جربيل صلى بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم 
إمامًا، وعلمه المواقيت بعد بعثته عليه السام بعشر سنين، وال دليل ثابت على أنه فعل ذلك 

قبل اإلسراء.
   نع��م.. ذه��ب بعض أه��ل العلم إلى أن الصاة فرضت على المس��لمين قبل اإلس��راء، 
قال الحافظ ابن حجر: )ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل اإلس��راء صاة مفروضة إال ما كان 
وق��ع األمر به من ص��اة الليل من غير تحديد وذهب الحربي إل��ى أن الصاة كانت مفروضة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعش��ي وذكر الش��افعي عن بعض أهل العلم أن صاة الليل كانت 
مفروضة ثم نس��خت بقوله تعال��ى: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑژ ]المزمل: 20[، فصار الفرض قيام 

بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس()3).
   لكن ليس هذا محل بحثنا، بل إبطال ما زعمه »الجمل« من أن خيال المسلمين وتمثلهم 
لدور جربيل عليه الس��ام يف تعليم النبي الصاة؛ هو ما أس��هم يف اخرتاع مثل هذه النصوص 
المش��كلة !، وأن وج��ود هذا النص يلبي مطلبًا وجدانيًا للمس��ملين وه��و أن النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم كان يؤدي الصاة قبل أن يفرضها اهلل على األمة. والرواية التي ذكرها »الجمل« 
يف معرض استش��هاده مع كوهنا ضعيفة جدًا؛ فهي- أيض��ًا - تخالف الروايات التي ذكرناها، 
والت��ي ت��دل يف مجملها على أن جربيل عليه الس��ام أمَّ النبي صلى اهلل عليه وس��لم ألول مرٍة 

صبيحة ليلة اإلسراء، وليس قبل ذلك. 
ثانيًا: هشام جعّيط ودعوى تناقض الحديث ومعارضته للقرآن:   

خصص »هشام جعيط« قسمًا ال بأس به من كتابه )الوحي والقرآن والنبوة( لنقد حديث 
بدء الوحي، وخلصت دراس��ته إلى أن إرهاصات النبوة التي س��بقت لقاء النبي صلى اهلل عليه 

)1)  مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن قاسم، 301/7. 
)2)  أخرجه عبد الرزاق يف )المصنف(، ت: حبيب الرحمن األعظمي، 453/1 .

)3)  فتح الباري، ابن حجر، 456/1.
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وسلم بجربيل وما تضمنته قصة الغار وتفاصيل بدء الوحي األول ال تعد سوى كوهنا )تصورًا 
إساميًا لبدء البعث تغلب فيه الرعاية اإللهية دورًا هائاً، ويلعب فيه محمد دورا سلبيًا. فا 
شيء يؤهله شخصيًا للنبوة، وإنما اصطفاه اهلل واختاره فهو المصطفى المختار الذي سيكون 
وع��اء الوحي ال أكثر، وبقدر ما يكون الق��رآن بليغًا - وقد تاه رجل أمي- بقدر ما يدلل هذا 
عن أصله اإللهي، بحيث يتوارى الرس��ول وراء اهلل ورس��وله الكريم، الملك، يف تلقي الوحي 
واإلفص��اح عنه للناس. وهك��ذا فقصة الغار وما حف هبا تريد أن تش��ير إلى أن النبوة فرضت 
على محمد من الخارج وتكاد تكون بنوع من اإلجبار، وأنه لم يكن ليتوقع هذا أبدا حتى ظن 
بنفس��ه الجنون. لقد خبا دور محمد تمامًا يف الوحي، وهذا ما يتماشى مع المعتقد اإلسامي 

يف أن القرآن كام اهلل بحذافيره لفظًا ومعنى، وهذا ما منح اإلسام مصداقية وقوة()1).
   واعتمد يف إنكاره القصة وزعمه بأهنا نتاج للمتخيل اإلسامي على أمور ثاث:

•خل��و المصح��ف من ذكر بع��ض أحداث الرواي��ة)2(: وهو ما دفعه لوص��ف الحادثة بأهنا 
)اخت��اق بحت()3)، وادع��اؤه بأن جل أحداث الغار هي نتاج للتخّيل اإلس��امي الذي يفرض 
أن يك��ون الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم أمي��ًا، وأن يعنفه جربيل، وأن ال يكون للرس��ول دور 
س��وى تلق��ي الوحي لفظًا ومعنى ... إل��خ)4)، وهذا االعرتاض ال وزن ل��ه إذ أن القرآن لم يأت 
بتفصي��ل جل الحوادث من مبتدإ مياده صلى اهلل عليه وس��لم، وعدم ورود بعض التفاصيل يف 
النص القرآين ليس مربرًا إلنكارها، بل إن من مظاهر الباغة والبيان يف التنزيل الحكيم؛ اعتماده 
اإليج��از واالختص��ار، واالقتصار على ذكر األحداث الك��ربى المهّمة، خاصة يف القصص، ثم 
إن��اَّ ن��رى أن »جعّيط«ناقض حين قرر أواًل أن )القرآن ال يش��ير البتة إل��ى غار حراء وما جرى فيه 
حس��ب السير، وبالتالي يكون ذلك أمرًا مثيرًا لالس��تفهام واالس��تغراب()5(، ثمَّ زعمه  معارضة 

)1)  الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، ص41. 
)2)  الوحي والقرآن والنبوة، جعيط، ص35. 

)3)  المرجع نفسه، ص38. 
)4)  المرجع نفسه، ص42-41. 

)5)  المرجع نفسه، ص35، وألحظه يستخدم لفظة »البتة« التي تفيد القطع، أي أن القرآن لم يرد فيه اإلشارة إلى قصة 
الغار بأي ش��كل من األش��كال. انظر: العين، الخليل بن أحمد، 109/8،  ومختار الصحاح، محمد بن أبي بكر 

الرازي، ت: يوسف الشيخ محمد، ص28.
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بعض فصول القصة آليات سورة النجم التي تحكي اللقاء األول بين النبي صلى اهلل عليه وسلم 
وجربي��ل عليه الس��ام، وهو إق��رار منه بأن تلك اآلي��ات تعرضت لذلك اللق��اء وذكرت بعض 
أط��واره وأحداثه، ويمك��ن أن يكون جواب جعّيط أنه ال ينكر اللقاء لكنه ينكر مكان اللقاء وهو 
»الغار« ومجمل وقائعه، وهذا ال يغير ش��يئًا فإن من خصائص القصص القرآين )تجريد الوقائع 
عما يعوق االعتبار من ذكر الش��خصيات أو الزمان أو المكان؛ فرتى قصة أصحاب الكهف قد 
ُأعِفَي الس��امعون لها من الش��غل بأسماء هؤالء الفتية، والزمان الذي كانت فيه القصة، والمكان 
ال��ذي هرب��وا منه، وإليه أووا، والحاك��م الذي اضطهدهم، حتى الش��غل بعددهم صرف القرآن 
المكلفي��ن عن��ه، إذ كان الم��راد االعتبار بصدقهم واليقين على حفظ اهلل لمن س��ار على درهبم، 

وقدرة اهلل على إحياء الموتى يف اآلخرة كما أحياهم يف الدنيا()1).
   فكذاك قصة بدء الوحي يف الذكر الحكيم، والتي وردت اإلشارة إليها يف سورة التكوير 
والنج��م، اقتضت باغة القرآن إعفاء الس��امعين من ذكر مكان اللق��اء األول بين جربيل عليه 
السام والنبي صلى اهلل عليه وسلم، أهو يف غار أو جبل أو واٍد؟ !؛ إذ محل اإلخبار واالعتبار 
هن��ا ه��و وصف الملك جربيل عليه الس��ام، وبي��ان االتص��ال األول والثاين بين��ه وبين النبي 

الكريم صلى اهلل عليه وسلم.
   وقد أشار القرآن الكريم إلى أحداث كثيرة لم يذكر العنصر المكاين لها، كقصة إدريس 
عليه الس��ام، وخرب الرجل المؤمن يف سورة يس ... وغيرها، فهل ننكرها وننفي حدوثها من 

أجل ذلك؟!)2). 
   وقد اتفقت كلمة المفس��رين على أنَّ قصة الغار وردت اإلشارة إليها يف سور،كالتكوير 

والمدثر والعلق)3)، وآيات يف النجم والمزمل)4).

)1)  القصص القرآين وأثره يف اس��تنباط األحكام، أسامة محمد عبد العظيم حمزة، ص15،  وانظر: التحرير والتنوير، 
ابن عاشور، 65/1.

)2)  اإلعجاز القصصي يف القرآن الكريم، سعيد عطية مطاوع، ص85. 
)3)  انظر: جامع البيان، الطربي، 08/23، 520/24،  وتفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد السمعاين، ت: 
ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس غنيم، 255/6، ومعالم التنزيل يف تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي، ت: محمد عبد اهلل النمر وعثمان ضميرية وس��ليمان الحرش، 474/8،  والكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل، أبو القاس��م محمد بن عمرو الزمخش��ري، ت: عادل عبد الموجود وعلي معوض، 251/6،  والجامع 

ألحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، ت: عبد اهلل الرتكي وكامل الخراط وماهر حبوش، 374/22.     
)4)  انظر: البحر المحيط، أبو الحيان األندلسي، 311/10،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 436/8.
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   ق��ال ابن عطية يف تفس��ير قوله تعال��ى: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ ]النجم: 8[: )ُثمَّ َدنا َفَتَدلَّى 
فقال الجمهور: استند إلى جربيل عليه السام، أي دنا إلى محمد يف األرض عند حراء()1).

   وقال ابن جزي: )َفاْس��َتوى: أي اس��توى جربيل يف الجو إذ رآه النبي صلى اهلل عليه وآله 
وسلم وهو بغار حراء()2).

   وقال أبو حيان األندلسي يف تفسيره لمطلع سورة العلق: )هذه السورة مكية، وصدرها 
أول ما نزل من القرآن، وذلك يف غار حراء على ما ثبت يف صحيح البخاري()3).

   ول��و تتبعن��ا جل كتب التفس��ير لوجدن��ا أئمة هذا العل��م ينقلون اإلجم��اع على أن هذه 
اآليات تتحدث عن رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم لجربيل يف غار حراء.

   لك��ن العقانيين العصريين - ومنهم جعيط – يفضلون س��لوك الطريق األس��هل، وهو 
إنكار األمر برّمته، والرمي بأقوال عشرات المفسرين عرض الحائط من أجل إثبات الدعاوى 

العريضة الزائفة الخالية من أي مستند علمي أو تاريخي.
   ولس��نا نفه��م لم��اذا يتن��اول أصح��اب االتجاه��ات العقلي��ة المعاص��رة – وجلهم من 
األكاديميين – مس��ائل يف الشرعيات )يف التفسير والحديث( ، وال يكلفون أنفسهم النظر فيما 
كتبه أصحاب هذا الش��أن م��ن األئمة والعلماء على مدار أربعة عش��ر قرن��ًا، ويكتفي أغلبهم 

باالقتيات على كتب المستشرقين والكتاب الغربيين وهم أجانب عن هذه العلوم ولغتها؟!
   هذا مناف ألبس��ط قواعد البحث العلمي النزيه، وهو ضرورة النظر فيما كتبه أصحاب 
كل ف��ن، وب��ذل الوس��ع يف اإلحاطة بمقاالهت��م، ومن ثمَّ تحلي��ل ذلك كله ونق��ده وفق معايير 
علمي��ة س��ليمة وصلبة، لكننا نرى الق��وم يجازفون يف الحكم عل��ى دالالت كثير من نصوص 
الس��نة النبوية، ويصفوهنا بالمش��كلة والمس��تغربة ! دون النظر يف كتب ش��روح الس��نة حتى، 
وال االلتف��ات إلى رأي العلماء يف  تفس��ير هذه الدالالت وحكمهم عليه��ا، وهم أهل العربية 

األقحاح الضليعون بمرامي األلفاظ والعبارات ودالالهتا.

)1)  المحرر الوجيز يف تفس��ير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية األندلس��ي، ت: عبد الس��ام عبد الشايف 
محمد، 197/5.

)2)  التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن جزي الكلبي، ت: محمد سالم هاشم، 381/2. 
)3)  البحر المحيط يف التفسير، أبو حيان األندلسي، ت: صدقي محمد جميل،  506/10. 
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•	التناق��ض يف فص��ول القصة: يزعم »جعيط«ن قص��ة الغار )تتناقض عندئ��ذ إذ تعترب أن 
محم��دًا ال يحس��ن الق��راءة كما أنه ال يفهم س��لوك الملك أب��دًا يف تعنيفه للنب��ي حتى الموت 
بالكاد. ولعل هذا الس��لوك اس��توحي من وصفه بأنه )ذو قوة(، و)ش��ديد القوى(، واعترب أن 
محم��دًا جرب هذه القوة الخارق��ة، وحقيقة األمر أن كل هذا ال يتماس��ك منطقيًا وتاريخيًا، 

ويشهد القرآن ذاته على عكس ذلك تمامًا يف سوريت التكوير والنجم()1).
   مم��ا جعل��ه يس��تنتج يف األخي��ر بن��اء على نظريت��ه يف رفض األس��انيد بالنس��بة للمؤرخ 
واالعتم��اد فقط عل��ى متن الرواية ب��أن )قصة الغار ثم رؤي��ة الملك فيما بع��د وإن كانت غير 

مستحيلة طبعًا لتواتر المصادر لدينا؛ فإين شخصيًا أرفضها ()2).
   يش��ير »جعي��ط« هن��ا إلى التناق��ض المزعوم بين أمي��ة النبي صلى اهلل عليه وس��لم وأمر 

الملك جربيل له بالقراءة.
•	معارضة القصة آليات »النجم« و»التكوير«: ويجعل جعيط من حديث بدء الوحي وما 
ورد في��ه م��ن أحداث عنيفة معارضة آليات النجم والتكوير يف بي��ان اللقاء بين النبي صلى اهلل 

عليه وس��لم وجربيل عليه الس��ام يف قوله تعال��ى: ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  کچ ]النج��م: 5 - 13 

[. وقوله: ژ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ژ ]التكوير: 19 – 23[.

   ويعرب عن هذه المعارضة بقوله: )الرواية إذن تذكر اس��تعمال القوة إزاء الرسول، وهذا 
خاف��ًا لما ورد يف القرآن س��واء يف س��ورة التكوير أو النجم حيث ج��رت األمور يف جو بعيد 
عن العنف ويف جو تقبل وعطف وتقارب ش��ديد، وإذا نعت القرآن الش��خص الماورائي بأنه 
ذو قوة؛ فاش��يء يدلل على أنه اس��تعمل القوة إزاء محمد بل هو ژ ڱ  ڱ ژ ، ويف الرؤية 
األولى لسورة النجم دنا منه بتؤدة ژ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ ژ   وكأنه الهمس. أما يف الرؤية 

الثاني��ة للس��ورة نفس��ها، فإن محم��دًا عومل بصفة خاص��ة حيث انكش��فت أمامه ژ ہ  ھ  

)1)  المرجع السابق، ص42. 
)2)  المرجع السابق، ص35. 
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ھ ژ. كل ه��ذا ينف��ي تمامًا ما ذكر عن غار حراء، وما ذك��ر عما جرى بعده من القصص 
عن تش��كك محمد يف رس��الته وخوفه من الجنون، وعن غمه وحزنه مما أصابه حتى أنه فكر 
يف االنتح��ار، وكذلك قص��ة خديجة واختبارها لهوي��ة الماورائي أهو ملك أم ش��يطان، وهي 
قصة قد تعرب عن األنتروبولوجيا العربية بخصوص الخير والش��ر وعالقة ذلك بالمرأة وجنس 

المرأة، إال أهنا مشوبة بقسط من المسيحية نجده بقوة عند ورقة بن نوفل()1).
   هذا النص يحوي أخطاء عدة، ودعاوى مرسلة ال دليل عليها وال مستند:

•	ف��أوالً: ليس هناك تناقض بين حديث الغار وآيات النجم والتكوير كما ادعى الكاتب، 
وليس يف نص الحديث ما يدلُّ عن أن اللقاء كان عنيفًا، وما توهمه الكاتب من قوله صلى اهلل 
عليه وس��لم )فخضني حتى بلغ مني الجهد( ليس فيه إش��ارة إلى أنَّ الملك جربيل كان عنيفًا 
أو شديدًا معه صلى اهلل عليه وسلم، بل غاية ما فيه أن الخّض وتكرير األمر عليه بالقراءة كان 
تنبيهًا له صلى اهلل عليه وس��لم بأنه كلِّف بأداء أعباء النبوة من التبليغ واإلنذار، وتكرير األمر 
له بالقراءة كان ش��اقًا على النفس، ش��ديد الوقع عليه؛ إذ لم يكن عليه السام يتوقع أن يكّلف 

بالدعوة إلى دين اهلل.
   يق��ول القاض��ي عي��اض: )وه��ذا الغط من جربي��ل له - عليهما الس��ام - إش��غال له عن 
االلتف��ات إلى ش��ىء من أمر الدنيا، وإش��عار بالتفرغ لما أتاه به، وفعُل ذل��ك ثاثًا؛ فيه تنبيه على 
استحباب تكرار التنبيه ثاثًا، وقد استدل به بعُضهم على جواز تأديب الُمَعلِّم للمتعلمين ثاثًا.
وقال أبو سليمان: وإنما كان َذلك ليبُلَو صربه، ويحسن تأديبه؛ فيرتاض الحتمال ما ُكّلفه 
ة؛ ولذلك كان يعرتيه مثل حال المحموم ويأخذه الرحَضاُء - أى البهُر والعرق  من أعباء النُُّبوَّ
- ق��ال: وذلك يدل على ضعف القوة البش��رية والوجل، لتوق��ع تقصير فيما ُأمر به وخوف أن 

يقول غيره()2).
وقال أبو ش��امة المقدس��ي: )َفإِن قلت: لم فعل بِِه اْلملك َذلِك؟ قلت: َقاَل اْلُمهلب: فِيِه 
ْنَس��ان يذك��ر وينبه على فعل اْلَخْير بَِما َعَلْيِه فِيِه مش��قة)3). َقاَل َغيره: َوفِيه َدلِيل  من اْلِفْقه َأن اإْلِ

)1)  المرجع السابق، ص40-39. 
)2)  إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، ت: يحي إسماعيل، 483/1. 

)3)  ولم أجده يف شرح المهلب على الصحيح الموسوم ب�: )المختصر النصيح يف هتذيب الكتاب الجامع الصحيح(. 
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ات، َوقد ُرِوَي َعنُه  على َأن اْلُمْس��َتحّب فِي ُمَبالَغة َتْكِرير التَّنْبِيه والحض على التَّْعلِيم َثَاث َمرَّ
َام َأنه َكاَن إِذا َقاَل َشْيئًا َأَعاَدُه َثَاثًا لإلفهام()1). َعَلْيِه السَّ

   وقال النووي: )َقاَل اْلُعَلَماُء َواْلِحْكَمُة فِي اْلَغطِّ َش��ْغُلُه مَِن ااِلْلتَِفاِت، َواْلُمَباَلَغُة فِي َأْمِرِه 
ِم َأْن َيْحَتاَط فِي  بِإِْحَض��اِر َقْلبِ��ِه لَِما يقوله له، وكرره ثاثًا مبالغة ىف التنبيه، َفِفيِه َأنَُّه َينَْبِغي لِْلُمَعلِّ

ِم َوَأْمِرِه بِإِْحَضاِر َقْلبِِه()2). َتنْبِيِه اْلُمَتَعلِّ
ة  ��هْيلي: )َوَكاَن َذلِك إِْظَهارا للش��دة َواْلج��د فِي اأْلَمر َوَأن َيْأُخ��ذ اْلكتاب بُِقوَّ    وق��ال السُّ

َويْترك األناة َفإِنَُّه َأمر َلْيَس بالهوينى()3). 
   وقد نقل الحافظ ابن حجر إنكار بعض الشراح أن يكون جربيل عليه السام قد ضغط 
ُه َحتَّى  على النبي صلى اهلل عليه حتى اس��تفرغ جهده، ألنه لو كان ذلك )َيِصيُر اْلَمْعنَى َأنَُّه َغطَّ
َة  َتُه فِي َضْغطِِه بَِحْيُث َلْم َيْبَق فِيِه َمِزيٌد، َوُهَو َقْوٌل َغْيُر َسِديٍد؛ َفإِنَّ اْلبِنَْيَة اْلَبَشِريَّ اْسَتْفَرَغ اْلَمَلُك ُقوَّ

ِة اْلَمَلكِيََّة اَل ِسيََّما فِي ُمْبَتَدإِ اأْلَْمِر()4). اَل ُتطِيُق اْستِيَفاَء اْلُقوَّ
•	ثاني��ًا: عل��ى ف��رض أن اللق��اء بين النب��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم وجربيل يف الغار ش��هد 
استخدامًا للقوة من الملك إزاء الرسول كما يزعم »جعّيط»؛ فإنه ليس يف آية التكوير ما يعارض 
هذا، ووصف جربيل بأنه ژ ڱ  ڱ ژ  ، ال ينفي استخدام أصل القوة، وال يدل هذا الوصف – 

أي: كريم – إال على صفة »الكرم«، أو »الكرامة« والتي تعني النزاهة والخلق الكريم.
   قال ابن عطية: )وَكِريٍم يف هذه اآلية يقتضي رفع المذام()5).
   ويقول السمعاين: )َرُسول كريم، أي: كريم على مرسله()6).

   وقال ابن القيم: )ذو مرة أي حسن الخلق، وهو الكريم يف سورة التكوير()7).
   فليس يف اآلية داللة على كون جربيل عليه الس��ام اس��تخدم القوة أو لم يفعل يف لقائه 

)1)  شرح الحديث المقتفى يف مبعث النبي المصطفى، أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، ت: 
جمال عزون، 117/1.  

)2)  المنهاج يف شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحي بن شرف النووي، 199/2. 
)3)  الروض األنف يف شرح السيرة النبوية، عبد الرحمن السهيلي، ت: عبد الرحمن الوكيل، 400/2.

)4)  فتح الباري، ابن حجر، 357/12. 
)5)  المحرر الوجيز، ابن عطية، 444/5. 

)6)  تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاين، 163/6. 
)7)  التفسير القيم، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت: مكتب الدراسات والبحوث العربية، 495/1. 
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بالنبي صلى اهلل عليه وسلم، واآلية تصف الملك بأنه »كريم« أي: مكرم لمرسله، أو ذو خلق 
حسن، أو منزه عن المذام ..، لكن »جعيط« يريد إقناع قارئيه بأن اآلية - ووصف جربيل فيها 
- مصادم لحديث الغار الذي يروي تفاصيل عنيفة –حس��به- يف اتصال جربيل عليه الس��ام 
بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم، فوصف الحديث بأنه مشكل مستغرب، ثم انتهى برّده وإنكاره، 
قائ��اً: )قص��ة الغار ثم رؤي��ة الملك فيما بعد وإن كانت غير مس��تحيلة طبع��ا لتواتر المصادر 

لدينا؛ فإين شخصيا أرفضها ()1).
•	ثالث��ًا: ال عاق��ة لآليات الكربى المذكورة يف س��ورة النجم - والت��ي رآها النبي صلى 
اهلل عليه وسلم يف رؤيته الثانية لجربيل - بالقضية التي يحاول »جعيط« إثباهتا، وهي أن اللقاء 
بين الرس��ول والملك لم يش��هد اس��تخدام جربيل للقوة مع النبي صلى اهلل عليه وسلم يف غار 
، وهو مخالف  ح��راء، أي أن م��ا ذكر يف ثنايا القصة من أنه خضه حتى بل��غ منه الجهد ال يصحُّ
آلية النجم؛ كما يزعم »جعيط» دائمًا، ولس��نا نفه��م موضع الداللة من اآلية على معارضة ما 
ج��اء يف حديث الغار، خاصة قول الكاتب: )فإن محمدًا عومل بصفة خاصة حيث انكش��فت 

أمامه ژ ہ  ھ  ھ ژ. كل هذا ينفي تمامًا ما ذكر عن غار حراء(.
   فآية النجم هذه وما قبلها تروي ما حدث للنبي صلى اهلل عليه وسلم ليلة اإلسراء، وما وقع 
له فيها من رؤية جربيل عليه السام، وال عاقة لها بحادثة الغار كما نص عليه جمهور العلماء.)2) 

   ثم إن المراد باآليات الكربى تنازع فيه المفسرون إلى أقوال:
- أنه رفرف أخضر من الجنة قد سّد األفق، وهو قول ابن مسعود رضي اهلل عنه)3)، وهو األشهر.
- أنه جربيل عليه السام، قاله عبد الرحمن بن زيد، ومقاتل بن سليمان)4)، ونسبه البغوي 

إلى ابن مسعود أيضًا.)5)

)1)  المرجع السابق، ص35. 
)2)  انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، 198/5. 

)3)  أخرجه اإلمام أحمد يف )المس��ند(، 319/7،  والبخاري يف )الصحيح(، كتاب تفس��ير القرآن، باب ژ ہ  ہ   ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ژ ]النجم: 18[، رقم 4858، والنسائي يف )السنن الكربى(، ت: حسن شلبي، 277/10،  
والط��رباين يف )المعج��م الكبي��ر(، ت: حمدي الس��لفي، رق��م 9051، 216/9.  وانظر: جامع البي��ان، الطربي، 

521/22،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 43/5.  
)4)  انظر: جامع البيان، الطربي، 522/5،  والكش��ف والبيان عن تفس��ير القرآن، أبو إسحاق الثعلبي، ت: أبو محمد 

بن عاشور ونظير الساعدي، 144/9،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 43/5. 
)5)  معالم التنزيل، البغوي، 408/6.  
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- وقيل: المراد باآليات الكربى؛ النور الذي رآه النبي صلى اهلل عليه وسلم يف تلك الليلة، 
نقله السمعاين.)1)

   ف��ا تع��ارض - كما ترى - بين آية النجم، وبين م��ا ورد يف قصة بدء الوحي من فصول 
وأحداث؛ قد تفيد بأن جربيل عليه الس��ام اس��تخدم القوة يف تعامله م��ع النبي صلى اهلل عليه 
وسلم من خال خضهِّ وتكرير األمر عليه بالقراءة؛ .. هذا كله على افرتاض أنَّ القصة شهدت 
تفاصي��ل عنيف��ًة، والصواب ما بينّاه من أن خضه وغطه كان من جربيل مبالغة يف التنبيه على ما 
ُكّلف به صلى اهلل عليه وس��لم من أداء الرس��الة، وحثًا له على أخذ الكتاب بقوة وترك األناة، 
وقد نقلنا كام القاضي عياض، وأبي ش��امة والس��هيلي والنووي يف بيان ذلك ففيه كفاية لمن 

رام الحقيقة.
•	رابع��ًا: كعادة العقانيين العصريين يزعم »هش��ام جعيط« بأن اختبار الس��يدة خديجة 
رضي اهلل عنها لما حدث للنبي صلى اهلل عليه وسلم، وسؤالها ورقة بن نوفل عما يقوله عليه 
السام يعرب )عن األنرتوبولوجيا العربية بخصوص الخير والشر وعاقة ذلك بالمرأة وجنس 
المرأة(، أي أن القصة اخرتعها الرواة الذي أس��قطوا فيها تمثلهم وتخّيلهم – يف تلك الفرتة - 

لعاقة المرأة بالخير وبالشر!. 
   وهذه الدعوى كسابقاهتا جوفاُء عرجاُء، ال تعد كوهنا مجرد إنشاء.

 والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحاهبا أدعياء. 
   وال يعقل - لمجرد توهم الكاتب التعارض بين حديث الغار وآية التكوير - أن ينسب 
الحدي��ث لخيال الرواة، ويزعم أن االنرتوبولوجيا العربية ونظرة العرب للمرأة وقتها؛ دفعت 

الرواة إلى اخرتاع هذه القصة!.  
   فالحاص��ل أن حديث بدء الوحي صحيح ال إش��كال في��ه، وال تعارض بينه وبين العقل 

أو القرآن. 
  فتقرر مما س��بق أن نس��بة هذا الحديث العظيم إلى خيال الرواة وتمّثلهم؛ دعوى واهية 

خالية من أي مستند علمي صحيح.

)1)  تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاين، 293/5. 
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خامتة واأهم النتائج
   من خال عرض )نظرية المتخيل الديني وأثرها يف تشكل الحديث النبوي(، وتحليلها، 

ومن ثم مناقشتها المناقشة المستفيضة خلصنا إلى جملة من النتائج نربزها يف اآليت:
أن النص النبوي مصدره النبي صلى اهلل عليه وس��لم، وقد تنوقل وفق آليات هي الغاية يف   .1
الدقة والموثوقية )األس��انيد(، ونسبته إلى الخيال الجمعي للرواة يف القرون األولى قول 
ال  يق��وم على أس��اس علمي متين، وال ينهض على براهي��ن صلبة، وال يعدو كونه دعوى 

إنشائية عريضة خالية من أي دليل تاريخي أو علمي مقبول.
أن الحداثيين والعلمانيين استلهموا هذه النظرية من كتابات المستشرقين أمثال: »رينان«،   .2
»وانس��ربو«، و»كرون��ه« .. وغيره��م، وق��د وضعت أساس��ًا لنق��د النص الدين��ي الغربي 
)المس��يحي واليهودي(، فسحبها هؤالء على النصوص اإلس��امية، خاصة »الحديث«، 
وزعموا بناء عليها أن ألوف المرويات التي اشتملت عليها دواوين السنة هي نتاج لخيال 

الرواة وتمثلهم للمقدسات، ورغبتهم يف التعظيم والتبجيل.
إن الحقيقة العلمية الصلبة التي تنص على التدوين المبكر للسنة النبوية يف القرن الهجري   .3
األول تقضي على هذه النظرية من أساسها، ولم يقتصر تأكيدها على العلماء المسلمين، 
بل إن عددًا من المفكرين والباحثين الغربيين قرروا ذلك وأكدوه، ولعل أشهرهم »هرلد 
موتسكي« الذي أثبَت يف أطروحته األكاديمية أن وجود الحديث النبوي قديم جدًا، وهو 

سابق لظهور المصنفات الحديثية المعروفة.
إن الدافع إلى استدعاء هذه النظرية من المدونة االستشراقية؛ هو رغبة العقانيين المعاصرين   .4
يف رد كل األحادي��ث المتعلق��ة بالغيبي��ات الت��ي ال تدركها العق��ول، والتش��ريعات المتعلقة 

باألحوال الشخصية والسياسة الشرعية، فهو مسلك من مسالك رفض السنة وإنكارها.
عند دراس��تنا نماذج ألحاديث زعم العقانيون المعاصرون أهنا من صناعة خيال الرواة؛   .5
تبي��ن أن ه��ذه األحادي��ث إم��ا أن تك��ون صحيحة منقول��ة باألس��انيد الثابتة؛ مم��ا يدل – 
عق��اً– أن مرجعيته��ا ليس إلى خي��ال الرواة الاوع��ي، أو تكون مكذوب��ة موضوعة فا 
يصح االس��تدالل هبا على هذه النظرية ألن أول من يرفض هذه الروايات هم المحدثون 

أنفسهم، وقد حكموا عليها بالوضع.  
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قائمة امل�سادر واملراجع
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